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1. Mellem fremtid og fortid
Emnet er desværre utilgængeligt for empirisk forskning. Den omstæn-
dighed at der nu siges at være skabt en fremtidsforskning gør ingen for-
andring heri. Vi ville stå betydelig stærkere hvis vi afventede den frem-
tid som der her er tale om, men når først den er kommet er den ikke
længere fremtid, og pointen ville dermed gå tabt. Vil man tale om frem-
tiden må man altså gøre det medens der endnu er tid til det. Det volder
i almindelighed heller ikke vanskeligheder at holde en diskussion herom
gående. Thi hvis fremtiden er utilgængelig for observation, er den til
gengæld frit tilgængelig for ønsker og gode råd. Diskussion på dette
plan er meget almindelig — og naturligvis nødvendig — i kriminalpolitik-
ken, der som al anden politik bl.a. beskæftiger sig med tilstanden som
den bør være. I et vist omfang kan man planlægge fremtiden, men det
kan kun gøres af dem der bestemmer udviklingens gang, og deres planer
er udsat for at blive ændret. Når det gælder frihedsstraffens stilling er
jeg tilbøjelig til at tro at hverken lovgivere eller domstole kan planlægge
særlig langsigtet.

Forudsigelser er tilsvarende usikre, men man kan gætte på at friheds-
straffen vil bestå langt ud i fremtiden og at dens relative anvendelse ind-
til videre vil følge en faldende kurve. Anvendelsen kan stige eller holde
sig uændret hvis kriminalitetsmønstret udvikler sig alvorligt til det værre,
eller hvis vi gennem forskning får håndgribelige holdepunkter for at
regne med generalpræventive effekter som der ikke kan gives afkald på.
Men på det grundlag der tegner sig i dag tror jeg at frihedsberøvelsen
vil blive trængt noget tilbage. Behovet og mulighederne herfor er næppe
de samme i alle de nordiske lande. De foreliggende nordiske opgørelser
over frihedsstraffens anvendelse er usikre som basis for sammenlignin-
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ger1). Der må sondres mellem afsoning og varetægt, og indenfor afsonin-
gen er det ønskeligt at kunne adskille de mange domme for spirituskør-
sel fra retsfølgerne af anden kriminalitet. Desuden bør man kende bru-
gen af frihedsberøvelse udenfor strafferetten: i børne- og ungdomsfor-
sorg, alkoholistforsorg mv. Meget tyder imidlertid på at Finland er det
strengeste land og Danmark ikke det mildeste.

Frihedsstraffens fortid kan næppe sige os meget om dens fremtid, men
kan dog vise at der er noget meget relativt i folkenes og magthavernes
forestillinger om hvad der er nødvendige, hensigtsmæssige eller akcep-
table strafmidler. Der er, som bl.a. Nils Christie har fremhævet, noget
omskifteligt i de »pønale værdier«, i vurderingen af de goder på hvilke
man kan ramme mennesker som skal udsættes for ubehageligheder2). Vi
ved at vi ikke altid har haft frihedsstraffen. På den anden side ved vi
også at der har været tider hvor vi har brugt den mere og på værre
måder end i dag.

Frihedsstraffens store tid som ordinært strafmiddel spænder i mange
lande over mindre end 200 år3). I det 18. århundrede kendtes friheds-
berøvelse i form af tvangsarbejde i jern, anbringelse i tugthuse, børne-
huse o.l. samt varetægt og afsoning i arresthuse og stadskældre. Men de
ordinære strafmidler var dødsstraf, lemlæstelse, pinsel, beskæmmende
straffe, forvisning, bøde og konfiskation. Frihedsstraffen befandt sig i en
slags venteposition. Når de gamle straffe efterhånden blev opgivet som
inhumane og ineffektive, var den naturlige løsning at sætte frihedsstraf-
fen i system. I Sverige havde endnu 17 34 års lag i det væsentlige bygget
på det gamle straffesystem; en langt mere fremtrædende plads fik fri-
hedsstraffen ved forordningen af 20. januar 1779. I dansk ret indtrådte
frihedsstraffens gennembrud med tyveriforordningen af 1789. Skønt det
tog tid at afvikle dødsstraf, brændemærkning, kagstrygning, forvisning
mv., blev frihedsberøvelsen til universalmidlet i det 19. århundredes
strafferet.

Om udviklingen i USA har David J. Rothman skrevet en bog, »The

1) Se bl.a. Knut Sveri i Straffesystem er i Norden (Nordiska rådet 1977) p. 16
ff. og Nils Christie, Hvor tett et samfunn? (1975) II p. 309 ff.

2) Nils Christie anf. st. l p . 120 ff. og 208 ff. I Christies noget forenklede skitse
af de pønale værdiers udvikling mangler det træk at bødestraffen var dominerende
i nogle hundrede år af vor ældste retsudvikling.

3) Om slaveri og andet tvangsarbejde i frihedsstraffens oprindelse og udvikling
henvises bl.a. til Thorsten Sellin, Slavery and the Penal System (1976).
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Discovery of the Asylum«, der beskæftiger sig med det spørgsmål hvor-
for staterne fra o. 1820 begyndte at bygge institutioner for kriminelle,
sindssyge, fattige og forældreløse. Før den tid blev de syge, svage og nød-
stedte passet i hjemmene eller overladt til slægtninges eller naboers om-
sorg. Og hvad de kriminelle angik:

»They fined or whipped criminals or put them in stocks or, if the crime was se-
rious enough, hung them; they did not conceive of imprisoning them for specific
periods of time«. Men fra 1820'rne blev institutioner »the preferred solution to the
problems of poverty, crime, delinquency, and insanity . . . The penitentiary be-
came the basic mechanism for punishing criminals«4).

Udviklingen i USA og Danmark kan ikke beskrives eller forklares på
samme måde. Men til de fælles træk hører den nødvendighed der var
opstået for at sætte noget nyt i stedet for de udlevede inhumane og nytte-
løse metoder. England var i en lang periode i den heldige situation at
kunne exportere en stor del af sit sanktionsproblem til Australien. Men
frihedsstraffen undgik man naturligvis ikke. Ved slutningen af århundre-
det kunne William Tallack, der var sekretær for Howard Association,
spørge om ikke de gamle havde en common-sense man stadig kunne lære
af, når de anvendte de kortvarige, følelige og billige midler der bestod i
pisk, gabestok o.l.:

»as soon as men began to perceive the brutality of such inflictions as the rack, the
knout, the thumb-screw, or the pillory, they rushed to an opposite mode of dealing
with offenders, and, under the delusion that all corporal punishment was wrong,
proceeded to substitute prolonged, costly, demoralising, and hardening imprison-
ments, which ultimately were, in many cases, more cruel, to spirit, mind, body,
and estate, than, at any rate, the more moderate modes of short and sharp castiga-
tion, which had previously been in vogue.

Many imprisonments have permanently ruined men, and thereby cruelly pu-
nished their innocent families also; when, by the simpler and common-sense
methods of our forefathers, much of this mischief might have been immediately
nipped in the bud, at the cost of a few shillings in money and a few hours in
time«5).

4) David ]. Rothman, The Discovery of the Asylum (1971) p. xiii, se også
ch. 2-4.

5) William Tallack, Penological and Preventive Principles, 2nd ed. (1896)
p. 416 f.
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Da pryglestraffen overfor voksne blev genoplivet i Danmark (1905-11)
var tankegangen en anden. Pryglestraffen var en tillægsstraf og ikke et
alternativ til frihedsstraf.

2. Nyttige fængsler og strenge straffe
Frihedsstraffen kunne ventes at have store fordele. Den forhindrede for-
brydelser uden at volde død eller lemlæstelse. Den lod sig udmåle i tak-
ster der skabte en ny og let praktikabel proportionalitet mellem forbry-
delse og straf. Den rummede både politisk kløgt og moralsk kvalitet,
fordi man kunne hjælpe og forbedre den dømte samtidig med at man
straffede ham. Der var ganske vist dårlig samvittighed over de meget
ringe tilstande i straffeanstalter og arresthuse. Frihedsstraffen var egent-
lig for dyr for et forholdsvis fattigt samfund. Man skal ikke tro at fx.
Danmark i slutningen af det 18. årh. kunne regne med at gøre udnyttel-
se af fangearbejde til en indbringende forretning. Men der var tradition
for at betragte centrale institutioner som humane og samfundsnyttige.
Straffeanstalterne o. år 1800 stammede i lige linie fra de børnehuse,
tugt-, rasp- og spindehuse o.l. som havde været kendt siden det 17. år-
hundrede. De var omgivet af gode og velmente tanker om anbringelse i
forsorgsøjemed, selvom de også i det 18. århundrede havde fået øget be-
tydning som afsoningssteder for dem der blev benådet for idømte døds-
straffe. Da de gamle navne blev forladt bevaredes udtrykkene tugt- og
forbedringshus som betegnelser for ordinære strafarter. Fængsel var for-
trinsvis en straf på vand og brød og var normalt kortvarig.

De nye tanker om fængslers indretning og straffuldbyrdelse kom til de
nordiske lande o. 1830 og gav ny næring til gamle idealer om en straf
der gavnede både samfundet og den dømte. Oplysende skrifter og kom-
missionsdrøftelser om det philadelphiske og det auburnske system skabte
en entusiasme omkring frihedsstraffen som førte til praktiske resultater, -
også varige, for så vidt som de to danske anstalter fra 1850'erne stadig
huser over 300 indsatte. Men tro og reformiver fik også de fleste til at
glemme frihedsstraffens svage sider. Det gjaldt bl.a. de fundamentalt de-
struktive elementer der er indbygget i enhver frihedsberøvelse, og det
gjaldt et problem som specielt henhørte under lovgiverne og juristerne:
straffenes varighed.

Omkring midten af det 19. århundrede blomstrede frihedsstraffen i
fuldt flor i Danmark. Det er de strenge straffe der falder mest i øjnene.
I 1863 blev 530 personer dømt til strafarbejde i mere end 1 år (tugthus
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eller forbedringshus), og den gennemsnitlige varighed af disse straffe var
godt 4 år. Hvis man tænkte sig straffe på dette niveau anvendt tilsvaren-
de i dag, hvor befolkningen er 3i gang større, ville der nu være et antal
langtidsafsonere der langt oversteg fængselsvæsenets samlede belægstal i
1977, incl. hæftestraf og varetægt. Alene kvinderne, som dengang ud-
gjorde næsten 25 % af de langtidsstraffede, ville årligt blive dømt i et
antal af godt 400 med en gennemsnitlig straffetid på 4 år.

Det var navnlig gentagelsesstraffene for formueforbrydelser og de for-
højede minima for indbrud der bevirkede en strenghed udover alle græn-
ser. En tjenestekarl havde sammen med to andre fra sin husbond stjålet
to sigtebrød, en ost og noget smør til en samlet værdi af 7 mark. Han
dømtes til 2 års forbedringshus. En 19-årig gjorde sig skyldig i hæleri
med hensyn til et par bukser og i bedrageri ved at pantsætte et andet
par. Han havde to forstraffe og dømtes nu til 4 års forbedringshus. Et
48-årigt fattighuslem stjal fra en boelsmands åbne port 4 ophængte
kalveskind til en værdi af ca. 4 rd. Han var 11 år tidligere dømt til 8 års
tugthus for 4. gang begået tyveri, og da det altså nu var blevet 5. gang,
bragte kalveskindene ham i tugthus på livstid. Tjenestepiger på 15 og 16
år fik straffe på 2 års forbedringshus for tyveri af tøj, flæsk, penge mv.
til samlede værdier af 4-8 rd. En 49-årig kvinde stjal i vinterens kulde
på Korsør havn dels en bjælke dels noget kul; det hele beløb sig til 3
mark. Hun idømtes 4 års forbedringshus for 3. gangs tyveri. Hendes to
første domme lå 20 år tilbage i tiden, men gentagelsesreglerne kendte
ingen tidsgrænser. En 40-årig kvinde havde i en andens navn købt nogle
kunstige blomster til en værdi af 3-4 rd. I en anden butik havde hun på
samme måde forsøgt at købe nogle hårnet. For disse forhold, der blev
henført under reglen om 5. gang begået tyveri, dømtes hun til tugthus på
livstid. Forstraffene lå langt tilbage i tiden. I 1854 blev hun for 4. gangs
tyveri idømt 8 års tugthus, og i 1849 havde straffen for hendes 3. gangs
tyveri været 4 års forbedringshus. Sagerne er taget fra Højesteretstiden-
de 1863, og der er flere af samme slags. De kriminelle levnedsløb kan
som oftest kun aflæses ufuldkomment af dommene, men det er let at se
at man i mangfoldige tilfælde systematisk har ødelagt menneskers tilvæ-
relse ved at holde dem i fængsel. Den ca. 20-årige Peder Christian blev i
1824 dømt til kagstrygning og slaveri på livstid for tyveri af en hest på
marken. I 1841 blev han betinget løsladt, men fire år senere blev han
genindsat på grund af tyveri, og først i 1859 kom han ud igen, også
denne gang betinget Nu havde han altså tilbragt 31 år i slaveri og fæng-
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sel. I 1863 stjal han to kalveskind til en værdi af 9 mark og blev genind-
sat ved dom.

Ved straffeloven af 1866 blev strafferammer og gentagelsesregler re-
viderede, og resultatet blev en væsentlig nedkriminalisering. I forhold til
samtlige straffe faldt andelen af domme til strafarbejde i mere end 2 år
med 10 °/o, og de korte fængselsstraffes andel steg tilsvarende. Den gen-
nemsnitlige varighed af alle domme til tugt- og forbedringshus faldt fra
4 til 2 år. To anstalter med en samlet kapacitet på 800 blev nedlagt6).
Men samtidig steg antallet af straffedomme. I den officielle kriminalsta-
tistiks kommentarer berørtes det spørgsmål om årsagen til stigningen
måtte søges i 1866-lovens formildelser7). Spørgsmålet blev ikke besvaret
og lader sig vel heller ikke besvare i dag. Det er dog meget troligt at der
kom flere domfældelser af personer som hidtil havde været indespærret i
længere tid og derfor afskåret fra hurtige og hyppige tilbagefald.

Da århundredet gik på hæld bredte der sig en stor bekymring over de
nytteløse eller direkte skadelige korte straffe. Med indførelsen af den be-
tingede dom - i nogle lande også tiltalefrafald - indtrådte der en ny fase
af nedkriminalisering, hvor afsoning helt blev undgået i et stigende an-
tal tilfælde. Til samme periode hører de længere straffes afkortning gen-
nem betinget løsladelse.

Men man stod stadig tilbage med mange korte frihedsstraffe. Nogle
af dem var nødvendige, andre burde undgås. I den svenske betænkning
»Skyddslag« fremhævedes med rette at det var »ur kriminal politiskt syn-
punkt till skada att så många människor stiftar bekantskap med fängelse-
miljön och inrangeras bland dem som varit intagna på fångvårdsan-
stalt«. Desuden burde fængselsvæsenet kunne ofre sine ressourcer på den
fangebehandling som krævede længere tid8). Der var tillid til de positive
virkninger af det ikke-kortvarige fængselsophold, fordi anstalterne og
fuldbyrdelsen var kommet til at rumme en del nye træk. I »Skyddslag«
var man endog så optimistisk at mene at den svenske verkställighetslag
af 1945 havde fjernet »alla direkt repressiva moment ur verkställighe-
ten«9 ). Det må naturligvis ikke skjules at der virkelig i 40'rne og 50'erne

6) Se Ministerialtidende 1887 B p. 1193 ff. med oplysninger om straffeanstal-
terne i perioden 1861-1885.

7) Den kriminelle Retspleje i Aarene 1871-1875. Statistisk Tabelværk 4. rk. B,
Nr. 1 (1878) p. I f.

8) Skyddslag. Strafflagberedningens slutbetänkande (SOU 1956:55) p. 75 f.
9) Skyddslag p. 40.
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skete mange fremskridt i fængelsesvæsenet. For os står de fortrinsvis som
en lempelse af fængselstilværelsens vilkår; i den tids kriminalpolitik var
de nært forbundet med tanken om at den gode fangebehandling forud-
sætter observation og planlægning og kræver tid10). At nogle af de tids-
ubestemte særforanstaltninger hører hjemme i samme sammenhæng be-
mærkes kun for en ordens skyld.

På denne baggrund stod den korte frihedsstraf lavt i kurs. Først da
der indtrådte en mere fundamental tvivl om frihedsstraffens gode virk-
ninger ændredes synet på straffes varighed. Det blev nu mere alminde-
ligt at hævde at frihedsstraffe gennemgående bliver mindre dårlige af at
blive kortere.

3. Kritik af frihedsstraffen
Kritikken af frihedsstraffen er navnlig blevet stærk i de sidste 10-15 år.
Den grunder sig på flere synspunkter. Det følgende kan ikke blive til an-
det end antydninger herom.

(1) Frihedsstraffene kritiseres fordi de sjældent eller aldrig påvirker
mennesker i en gavnlig retning, men tværtimod ofte virker skadelige.
Denne kritik kan i ikke ringe grad støtte sig på forskningsresultater. Men
den fremkommer også som konklusion af common sense-iagttagelser, og
det er fx. sjældent at se fængselsfolk give udtryk for en overbevisning om
nyttige virkninger af frihedsberøvelse. Tidligere ville man mest hæfte sig
ved mangler ved fængslerne og deres arbejde og begrænse sig til at fore-
slå forbedringer. Eller man kunne mene at resultaterne ville blive bedre
hvis straffene var længere. I dag har kritikken en mere generel karakter.

(2) Den personlige frihed vurderes højere end for nogle få årtier si-
den. Da personlig frihed først og fremmest er et forhold til statsmagten,
kan man også sige at der ikke længere er den samme akcept af statens
ret til at gribe ind i den personlige frihed. Måske er individets tid - den
del af dets liv som bliver taget fra det ved frihedsberøvelse - blevet mere
værd; det er svært at vide. Men der er i hvert fald en øget bevidsthed om
at livet tilhører den der skal leve det, en øget modvilje mod statsligt for-
mynderskab og et forstærket krav om indbyrdes afvigende idealers og
normers ret til at leve side om side, om fornødent i åbenlys konflikt. I
denne udvikling, som har mange politiske betoninger, hænger noget sam-

10) Herved kan også fremhæves at der i Danmark i 1950'erne var modstand mod
en prøveløsladelse der afkortede fængselsstraffe til under 9 måneder.

.'57
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men med en omvurdering af de beskyttelseshensyn som frihedsberøvelsen
er blevet brugt til at tjene. Specielt fra politisk-samfundskritisk side —
men ikke blot fra den side - er der bl.a. fremhævet to angrebspunkter:
at økonomiske goder har nydt for stor beskyttelse, og at frihedsstraffen
for ensidigt rammer de økonomisk og socialt upriviligerede. Den første
kritik imødekommes hvis man i højere grad samler frihedsstraffens funk-
tion om værnet af mere vitale interesser, først og fremmest liv, legeme og
sundhed. Den anden kritik giver grundlag for forslag om at man inden-
for den økonomiske sfære bør flytte tyngdepunktet i retning af de er-
hvervsmæssige, kapitalbårne og magtbetingede misbrug med brede sam-
fundsmæssige skadevirkninger.

(3) Når det gælder frihedsstraffens almenpræventive virkninger viser
både forskning og mere usystematiske reflektioner og iagttagelser et
noget uklart billede11). Uden tvivl er mange repræsentanter for offent-
ligheden og den juridiske profession betænkelige ved tendenser til min-
dre fasthed og alvor i retshåndhævelsen. Andre vil hævde at selvom tvivl
om individualpræventive effekter nok har givet de almenpræventive hen-
syn relativt større vægt, så bør man dog næppe for almenpræventionens
skyld holde sig tilbage fra at indskrænke brugen af frihedsstraf, i hvert
fald ikke på alle områder. Tvivl om den etiske berettigelse af at ramme
et individ med eksemplarisk straf er nok også blevet mere udbredt.

(4) Et fængelssystem koster mange penge. En fangedag er dyr. Alle
kan blive enige om at staten må betale for den frihedsstraf som er nød-
vendig. Men det betyder ikke at man kan se bort fra økonomiske hensyn
ved en vurdering af frihedsstraffen. De opfordrer i hvert fald til at tænke
igennem om den aktuelle eller ventede strafmængde er nødvendig. Erfa-
ringen viser desuden at staten nødig betaler for et fængselsvæsen som det
burde være; det gælder både dets kapacitet og dets kvalitet. Mangel på
ressourcer kan føre til en straffuldbyrdelse der er for ringe. I de nordiske
lande, som siges at være foregangslande, har fuldbyrdelsen altid rummet
åbenbare svagheder fordi man ikke kunne eller ville betale for at gøre
den bedre. I perioder med stigende domstal kan det spørgsmål melde sig
om det overhovedet er forsvarligt at lade udviklingen i praksis fortsætte,

11) Johs. Andenæs gør i NTfK 1977 p. 61 ff. udførligt rede for forskningsresul-
tater og konkluderer p. 95 bl.a. således: »Det er meget langt igjen før forskningen
kan gi kvantifiserbare resultater om hvilken virkning på kriminaliteten man kan
vente som følge av den ene eller armen påtenkte endring i systemet, om man nå
noen gang kommer derhen«.
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såfremt manglende anstaltskapacitet skaber længere og længere vente-
tider, og det fremtidige pladsbehov ikke kan ventes imødekommet eller
vil blive urimeligt kostbart. I Danmark måtte man o. 1970 regne med at
kapacitets- og omkostningshensyn talte stærkt for en nedkriminalise-
ring12).

I de nordiske lande er der, såvidt jeg kan se, kun få der har påstået
at frihedsstraffen kan afskaffes. Det huskes vel endnu at Karl Schlyter i
1935 offentliggjorde en programtale under titlen »Avfolka fängelser-
na!«, men titlen blev bedre kendt end indholdet, der mere moderat gik
ud på at afskaffe frihedsstraffen overfor specielle grupper, med denne
tilföjelse: »Avfolka över huvud i största möjliga utsträckning fängelserna
på sådana personer i alla åldrar som låta sig rätta genom villkorlig
dom«. En senere svensk justitsminister, Lennart Geijer, var mindst lige
så radikal da han i 1975 regnede med at »användingen av frihetsstraff
skall fortsätta att minska så att inom en inte alltför avlägsen framtid an-
talet intagna i våra anstalter kommer att vara väsentligt lägre än i dag,
kanske under ett-tusen«.13).

Af andre udtalelser der må siges at vedrøre den ikke ganske nære
fremtid skal anføres enkelte fra kriminologisk side:

Thomas Mathiesen (om den norske forening »KROM«): » I tillegg til alminnelig
humanisering og opinionsdanning er det imidlertid også en tredje målsetting vi har
hatt i tankene. Denne tredje målsetting er mye mer långsiktig enn de to første.
Den går ut på å arbeide for en gradvis avvikling av de fleste former for fengsels-
straff, med oppbygging av alternative reaksjoner og behandlingstiltak i frihet«.
»Men regner vi da med at alle våre fengsier kan rives en gang i fremtiden? Nei,
vi gjør ikke det, selv om vi ville se det som ønskelig. Vi som har tatt dette initia-
tivet regner med at enkelte mennesker som har begått voldelig lovbrudd, lovbrudd
som er farlige for liv og legeme, kanskje alltid må berøves friheten i en eller an-
nen form for institusjon, rett og slett for å beskytte samfunnet. Men (de allerfleste
fanger) har begått vinningsf orb ry teiser, ikke s j elden av relativt bagatellmessig ka-
rakter, og vi ser det slik at samfunnet kan beskytte seg mot slike lovbrudd på en
annen mate enn ved bruk av fengsel«14).

12) Se fx. Betænkning nr. 588/1970 p. 69 f. om de fængselsmæssige konsekven-
ser af en fortsat stigning i antallet af frihedsstraffe overfor spirituskørere. Se også
Betænkning nr. 650/1972 p. 9 samt straffelovrådet i Folketingstidende 1972-73 til-
læg A sp. 5155 ff.

13) Interpellationssvar i den svenske rigsdag 18. marts 1975. Geijer blev også
citeret for at have nævnt et reduceret fangetal på 600.

14) Thomas Mathiesen i Du må ikke tåle . Seks inniegg om kriminalreform
(1970) p. 138 og 140 f.
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Preben Wolf: »Hvad angår selve frihedsstraffen nærer jeg ingen illusioner om, at
den kan afskaffes lige med det samme; men jeg tror, at den er inde i en omform-
ningsproces, der fører til, at den i princippet og på længere sigt vil opløse sig selv
og efterhånden helt eller næsten helt gå af brug«15).

Nils Christie: »Tingsfratagelse må være fullt tilstrekkelig i et flertall av de tillf eile
hvor fengsel i dag anvendes. Helt kan vi neppe klare os uten innesperring. . . . Så
lenge grensene er åpne og internasjonal kriminalitet finnes, må det også finnes fy-
siske styringsmidler. Men det er ikke bærere av disse farer som i dag fyller fengs-
lene. Formodentlig kunne vi halvere våre nuværende fangetall flere ganger uten
at det fikk nevneverdige konsekvenser for vårt samfunns sikkerhet og velferd«16).

En anden karakter havde den hypotetiske målsætning som den danske
justitsminister gav udtryk for da han i 1975 anmodede en arbejdsgruppe
om at vurdere »hvilke ændringer i reaktionsmønstret der ville være nød-
vendige for at tilvejebringe en nedbringelse af det fremtidige belæg af
frihedsberøvede [fra ca. 3.400] til eksempelvis 2.000, 2.500 og 3.000 per-
soner«. Arbejdsgruppens overvejelser er fremlagt i betænkningen »Alter-
nativer til frihedsstraf - et debatoplæg« (1977). I Sverige har en ar-
bejdsgruppe under Brottsförebyggande rådet beskæftiget sig med de sam-
me problemer i betænkningen »Nytt straffsystem« (1977). Heri hedder
det: »Det är inte realistisk att i dagens läge avstå från möjligheten att
döma till frihetsstraff. Man får i stället nöja sig med att begränsa deres
tillämpning«17). Den finske strafferetskomités principbetænkning er lige-
ledes afgivet i 1977 og kan ventes at komme i svensk oversættelse18). I
Norge synes fremlæggelsen af justitsministerens kriminalpolitiske melding
til Stortinget at være forestående. På Island er straffelovrådet blevet an-
modet om at foretage et almindeligt gennemsyn af reaktionssystemet.

4. Principspørgsmål
Den svenske betænkning »Nytt straffsystem« understreger at både fri-
hedsstraffen og alternativer til den må vurderes på baggrund af principi-
elle overvejelser om reaktionssystemets formål. Der ønskes et system med
kun få sanktioner, beregnet på at opfylde stramme krav om gerningspro-
portionalitet, lighed, forudsigelighed, enkelhed i retsanvendelsen. Det

15) Preben Wolf i Sociale problemer, red. af Erik Manniche (1971) p. 153,
med henvisning til samme forf. i Fængsler og fanger (1969).

16) Nils Christie, Hvor tett et samfunn? I p. 214.
17) Nytt straffsystem. Idéer och förslag (1977) p. 215 f.
18) En kort omtale af sanktionsforslagene er givet af Inkeri Anttila i NTfK

1977 p. 104 f. og af Patrik Törnudd i Straffesystemer i Norden (1977) p. 89 ff.
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skal ikke kunne misforstås at sanktionerne er straffe; en handling skal
straffes efter sin strafværdighed; domstolene skal mest muligt bindes til
at handle efter anvisninger i loven; administrative myndigheder skal
ikke senere kunne ændre retsfølgerne. Sanktioner må ikke vælges af lov-
giveren eller af domstolene på grundlag af forventninger om en behand-
lingseffekt eller anden prognosetænkning, men der skal være plads for
forsorg indenfor fuldbyrdelsens rammer. I meget forenklet form er her
refereret nogle principper som også har fået støtte fra andre sider. Ikke
uden grund tales der om en »nyklassisk« strafferet, fordi den har mange
lighedspunkter med det 19. århundredes kriminalpolitiske system, selv-
om det nu er et meget mindre strengt system man har for øje.

Det er blevet almindeligt at påstå at nordisk strafferet hidtil har været
behersket af en »behandlingsoptimisme«, »behandlingsideologi« eller
endog »behandlingsimperialisme« som har anstiftet store ulykker. Denne
kritik fremkommer også fra lande som praktisk talt ikke har forsøgt sig
med behandling. Men at fremstille strafferetten som en dårlig imitation
af en lægeligt-terapeutisk model er en konstruktion der ikke egner sig til
at forklare hovedlinierne i de nordiske sanktionsregler og den kriminal-
politiske praksis. Behandlingshensyn har ikke været den ledende idé bag
valgene af påtalefrafald, bøde, betingede domme og frihedsstraf eller af
forskellige straf satser. Grundstrukturen i vor strafferet er bestemt af fore-
stillingen om proportionalitet, - just det som nu repræsenterer den høje-
ste grad af modernisme. Gerningsproportionaliteten er blevet modificeret
ved kriterier på skærpende og formildende omstændigheder hos lovover-
træderne. Mange påtalefrafald, bøder og betingede domme er bestemt
af en hensyntagen til individuelle forhold. Men hvis behandlingsformål
havde været sanktionssystemets alfa og omega, ville mange lovregler og
retsafgørelser have set helt anderledes ud. løvrigt ville også personunder-
søgelser være blevet brugt på en helt anden måde end det er sket.

Om behandling er der jo vitterlig blevet talt i mange år, endog
meget og formentlig for meget. Dette er vel en del af forklaringen på at
der er opstået en myte om behandlingsideologiens hærgen i strafferetten.
Men vil man tillægge den praktiske kriminalpolitik en behandlingsideo-
logi, må det naturligvis være i praksis og ikke i taler og bøger den skal
påvises.

Nogle særforanstaltninger - dog ikke alle - er blevet indført som be-
handlingsmidler. Antallet af domme har dog været meget lille sammen-
lignet med fængselsdomme, betingede domme og bøder.
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Behandlingsmotiver har gjort sig gældende indenfor praksis mht. vil-
kår i betingede domme og prøveløsladelse og iøvrigt indenfor straffuld-
byrdelsen. Der har været en stærk tro på fangebehandling og behandling
(forsorg) i frihed. Men behandlingssynspunktet har haft stærke begræns-
ninger. De lange og mellemlange straffe er næppe hyppigt blevet valgt
for at gøre en behandling effektiv. De korte frihedsstraffe, som er langt
de mest almindelige, er ikke i synderlig grad blevet sat i forbindelse med
behandlingsformål19).

Man skal iøvrigt være opmærksom på at ord som »behandling« og
»vård« ofte er anvendt i en meget bred betydning. Både teoretikere og
praktikere har - skønt ofte med dårlig samvittighed - talt om behand-
ling hvor man kun sigtede til forhold som arbejdstræning, faglig oplæ-
ring,- undervisning, hjælp til at skaffe arbejde eller bopæl, til at sanere
forviklede økonomiske forhold eller på anden måde overvinde sociale
vanskeligheder20). Man kan da kritisere sprogbrugen men ikke selve det
forhold at der udfoldes fornuftige bestræbelser for at mildne straffuld-
byrdelsen og hjælpe mennesker der har brug for det. Det kan fastslås at
i hvert fald nogle af behandlingsideologiens kritikere ikke ville undvære
disse elementer i straffesystemet.

Jeg förbigår her flere vigtige spørgsmål, bl.a. om al behandling har
været mislykket, og om nogen skal lastes for at have forsøgt en behand-
ling der ikke var ressourcer til eller som viste sig ikke at svare til for-
ventningerne. Det er nok at slå fast at hvis man vil kritisere en behand-
lingsideologi, må man se den i dens rette proportioner og pege på de
udslag af den som der kan rettes indvendinger imod.

Behandlingsideologi må ikke sammenblandes med en praksis der læg-
ger vægt på prognoser eller tager hensyn til individuelle faktorer hos lov-
overtræderne. Man kan tage individuelle hensyn uden at have nogen
prognose for øje. Og man kan tage prognosehensyn uden at tilstræbe be-
handling. Skal der tilstræbes en stram tilpasning af sanktionsvalgene til
de ydre gerningstræk? Eller skal der stadig være plads for faktorer som
vedrører individet og som altså - fra gerningsbedømmelsens synspunkt -
bevirker ulighed og brud på proportionaliteten? Jeg tror at megen libe-

19) Se herved Nordskov Nielsen i Juristen 1969 p. 482.
20) Jfr. C. Rafael i Fængselsfaglige Meddelelser 1. årg., nr. 6 (1956). - Om

aktuelle danske overvejelser vedrørende forsorgens opgaver og struktur henvises til
betænkningen »Kriminalforsorg - socialforsorg« (1975).
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ralisering i strafferetten har været resultatet af en villighed hos domsto-
lene til - mere eller mindre tentativt og uden at tænke for meget over
hvor mange tilfælde der er »ens« - at tage individuelle hensyn, eventu-
elt i form af prognosehensyn. Afkald på straf i det enkelte tilfælde er ofte
et skridt på vejen mod en praksisændring. Man kan gøre gerningspro-
portionalitet (»Tatschuld«) og lighed til program på en sådan måde at
en humanisering af strafferetten vanskeliggøres og domme føles unødigt
strenge i de enkelte tilfælde. løvrigt må man være opmærksom på at
»proportionalitet« og »lighed« ikke er begreber med faste konturer. Det
er vanskeligt at vurdere holdbarheden af proportionalitet og lighed som
programpunkter før man ved hvilke faktorer der skal anses som relevante
i de enkelte tilfælde.

Jeg tager altså nogle forbehold overfor det »nyklassiske« program
som blev refereret ovenfor. En mere moderat og nødvendigvis kompro-
mispræget målsætning går ud på at søge en forening af almenprævention
og individualprævention, proportionalitet og retfærdighed på et lavere
sanktionsniveau end det hidtil anvendte.

5. Færre og kortere frihedsstraffe
Alternativerne til frihedsstraf kan deles i de kendte og de uprøvede. Til
de kendte kan henregnes påtalefrafald, advarsel, strafbortfald, bøde, be-
tinget dom, skyddstillsyn, desuden strafreduktion gennem lavere udmå-
ling og gennem prøveløsladelse. Af hidtil ukendte reaktioner nævnes hyp-
pigst samfundstjeneste, fritidsbeskæftigelse, natfængsel, week-endfæng-
sel, straf tilsyn o.l. Jeg antager at de velkendte retsf ølger også i fremtiden
vil spille langt den største rolle. Det er vanskeligt at opfinde nye ubehage-
ligheder der er egnede til at sættes i system i større målestok. Men nogle
af dem, herunder samfundstjenesten og de opdelte afsoningsformer ( der
ikke er noget egentlig nyt i forhold til frihedsstraffen), bør overvejes
grundigt.

Hvad enten man bruger gamle eller nye midler eller begge dele er det
indenfor formueforbrydelserne man skal opnå de gevinster der virkelig
tæller i den store sammenhæng. Men mulighederne må holdes under ob-
servation over et bredt felt af delikter. Det er en svaghed ved den største
del af litteraturen om nedkriminalisering at den ikke er tilstrækkelig spe-
cifik i sine anvisninger på en ændret praksis. Det er en svaghed som jeg
heller ikke kan undgå i den foreliggende sammenhæng. Om udviklingen
i Danmark skal jeg nøjes med at fremhæve at de vigtigste praksisændrin-
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ger i de seneste år har drejet sig om de mindre berigelsesforbrydelser og
motorkørsel i spirituspåvirket tilstand.

De frihedsstraffe som ikke kan undværes kan formentlig gennemgå-
ende gøres kortere. I en dansk betænkning fra 1972 blev stillet et forslag
om en generel sænkning af udmålingsniveauet (foruden øget brug af
bøde og betinget dom):

»Ved »en moderat niveausænkning« forestiller arbejdsgruppen sig en omlægning af
retspraksis, således at halvdelen af hæftestraffene overgår til bødestraf, og resten
forbliver som hæftestraf med en gennemsnitlig straffetid på 14 dage. Fængsels-
straffene ved straflængder på indtil 6 måneder forestiller man sig ændret til be-
tingede afgørelser for halvdelens vedkommende og ubetingede fængselsstraffe for
resten med en gennemsnitlig straflængde på 3 måneder«. Hertil føjes tilsvarende
anvisninger mht. reduktion af højere straffesatser. »Dette ville efter arbejdsgrup-
pens beregninger føre til en reduktion i den samlede strafmasse på ca. 550 år eller
mellem 25 og 30 pct. af den samlede strafmasse for sanktionsarterne hæfte og
fængsel i det pågældende år«21).

Citatet viser at der ikke er tale om en niveausænkning ved forholdsmæs-
sige reduktioner over hele linien. Der forudsættes en selektiv nedkrimina-
lisering som resulterer i gennemsnitlige reduktioner indenfor forskellige
strafgrupper. Måske er forslaget kun realistisk som en forholdsvis lang-
sigtet målsætning, men det er nyttigt at blive stillet overfor en så skarp
formulering af den påstand at praksis kunne være en anden. Det er sand-
synligt, som arbejdsgruppen siger, at man ikke skal »forvente afgørende
udsving i kriminaliteten på grund af en forsigtig niveausænkning«. Jeg
tror at mange mennesker, incl. fag- og lægdommere, undervurderer de
negative oplevelser og virkninger af frihedsberøvelse. Det gælder især de
lange og mellemlange straffe, men sikkert også mange af de straffe som
vi kalder korte, specielt i tilfælde af førstegangs afsoning22). De tidligere
refererede domme fra 1863 forekommer os i dag horrible. Men der er
ingen sikkerhed for at netop vi har nået et strafniveau som ikke tåler at
modificeres. Det er mere sandsynligt at vore vurderinger af frihedsberø-
velsens virkninger og af samfundets tolerancegrænser er under stadig ud-
vikling. Men hvis vi ønsker strafniveauet sænket, må det formentlig også

21) Betænkning vedrørende nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål (1972)
p. 73.

22) Om korte frihedsstraffe og nedkriminalisering henvises til Nordskov Nielsen
i Juristen 1972 p. 50 ff.
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akcepteres at der bliver mindre spillerum for proportionalitet, fx. for ud-
måling i forhold til de værdier som er frataget andre ved formueforbry-
delser. De enkelte strafsatser eller -niveauer må i den henseende anven-
des mere rummeligt. Tilsvarende må man formentlig stille sig mere kri-
tisk overfor straf skærpelser der er begrundet i gentagen kriminalitet23).

Noget af det her anførte angår både strafudmåling i snæver forstand
og valg af anden retsfølge i stedet for straf. Men det sidste, det egentlige
alternativ-problem, rejser også særlige spørgsmål. Når en anden retsfølge
skal fortrænge frihedsstraf, skal den på en eller anden måde kunne kon-
kurrere med frihedsstraffen. Det kan den gøre hvis den enten fremtræder
som klart mere meningsfuld i forhold til individet eller besidder en reel
eller tilsyneladende følelighed. Af midler der er anvendt til at forhøje en
betinget doms konkurrenceevne kan nævnes at der fastsættes en lang
prøvetid (nu mindre almindeligt), at der udmåles en straf som er højere
end den ville være blevet i ubetinget form, at der idømmes bøde som til-
lægsstraf eller at der tilføjes særlige vilkår. Den sidste mulighed vil falde
bort hvis tillægsvilkår afskaffes. Blandt de foreslåede nye alternativer er
både samfundstjeneste og straftilsyn beregnet på at kunne konkurrere
med frihedsstraffen i kraft af deres følelighed24). Den første er menings-
fuld, men vanskelig at praktisere. Det andet er let at praktisere, men risi-
kere at virke meningsløs. Jeg er betænkelig både ved facadeskærpelser og
ved alternativer der gøres følelige på en meningsløs måde.

Jeg tror det er bedre at erkende at man ved at renoncere på friheds-
straf skaber et spring i retsfølgens følelighed. Man må med andre ord ak-
ceptere at der i retsfølgernes trinrække - proportionalitetens instrument -
er et hul som ikke kan udfyldes, fordi der er et kvalitativt skel mellem
at tage lovovertrædernes frihed og at undlade at gøre det. Bag praksis
må derfor i højere grad end hidtil ligge den opfattelse at tolerancegræn-
sen anspændes, og at dom til et alternativ rummer en form for resigna-
tion eller overbærenhed. Hertil har danske domstole da også vist en sti-
gende villighed i deres brug af betinget dom og bøde i 1970'erne.

23) Se herom en række bidrag i NTfK 1976 p. 217 ff.
24) Se bl.a. Nytt straffsystem p. 307 ff. om »intensivövervakning«, sml. Alter-

nativer til frihedsstraf p. 127 ff. Se også om det finske forslag om »anmälnings-
plikt« Törnudd i Straffesystemer i Norden p. 108: »Av kommitténs förslag till al-
ternativ till frihetsstraff är förslaget om anmälningsplikt kanske det mest allvarligt
menade . . . Genom att tala om »anmälningsplikt« understryker man att det är
frågan om ett straff, enbart ett straff och ingenting annat än straff«.
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Bødestraffens stærke og svage sider må jeg her gå let henover. Bøden
har en betydelig anvendelighed hvis man tager hensyn til betalingsevnen
og bruger inddrivningsmidler og eftergivelse fornuftigt for at undgå for-
vandlingsstraf. Jeg tror ikke'meget på at forvandlingsstraffen kan afskaf-
fes.

Bliver det primært et anliggende for den lovgivende magt at trænge
frihedsstraffen tilbage, eller vil udviklingen mere bero på hvad domsto-
lene ønsker? Bør også administrative myndigheder have en indflydelse?
I den kriminalpolitiske debat er der tendenser til at søge domstolenes og
administrationens indflydelse på sanktionsanvendelsen begrænset. Nogle
sider af det komplicerede spørgsmål om kompetencefordeling er blevet
aktuelle ved drøftelser om prøveløsladelse. Der er bl.a. i Finland og Sve-
rige fremkommet forslag om at prøveløsladelsen afskaffes, således at ad-
ministrative myndigheder ikke - bortset fra benådning - kan gøre ind-
greb i de udmålte straffe. I betænkningen »Nytt straffsystem«, hvor dette
forslag stilles, ønskes virkningerne af prøveløsladelsens bortfald kompen-
seret ved en tilsvarende lavere udmåling, og man ser meget optimistisk
på mulighederne for at fremkalde denne ændrede udmåling ved lov. Af
grunde som ikke skal udvikles nærmere her mener jeg at prøveløsladel-
sen bør bevares og udvides.

Det er klart at man må have opmærksomheden henvendt på alle de
punkter hvor lovændringer kan spille en rolle25). Det kan gælde generel-
le regler om frihedsstraffens faste minimum, der næppe bør overstige 7
dage, om strafnedsættelse og -bortfald og om gentagelsesvirkning. Og det
kan gælde de enkelte strafferammer, af hvilke nogle kan udvides nedad
ved tilføjelse af bøde eller fjernelse af forhøjede minima for frihedsstraf,
ligesom det nogle steder er muligt at sænke Strafmaximum eller — i mere
begrænset omfang - at udelukke frihedsstraf. Men stort set mener jeg
ikke at man uden betydelige lovtekniske vanskeligheder og uheldige side-
virkninger kan ændre det forhold at domstolene må have en betydelig
valgfrihed ved sanktionsvalget. Domstolenes medvirken indenfor deres
diskretionære beføjelser er essentiel, hvis frihedsstraffens plads i systemet
skal ændres. Men det er ønskeligt at lovgivningsmagten giver en opfattel-
se af strafniveauet tilkende, selvom der er en risiko for at lovgivere med
deres bemærkninger i udvalgsbetænkninger o.l. kan komme til at udtale

25) Om lovændringer mht. formueforbrydelser i svensk ret se bl.a. Brottsföre-
byggande rådets rapport 1975:3, »Förmögenhetsbrotten«.
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sig om sanktionsvalgsproblemer som de ikke har mulighed for at skaffe
sig omfattende kendskab til.

I det foregående har jeg helt forbigået spørgsmålet om frihedsstraffens
indhold. Det er unægtelig en vigtig side af straffens fremtidige stilling, og
det ville ikke være vanskeligt at opregne en række ønsker i den hense-
ende: afskaffelse af forældede anstaltsformer, størst mulig brug af anbrin-
gelse i åbne anstalter, videre udvikling af frigång, udstationering, per-
mission etc., udbygning og modernisering af forsorgens virkemidler, størst
mulig sikring af de indsattes rettigheder osv. Der tør vel også forudsiges
en udvikling i disse retninger, men hvad der er påkrævet og hvad der er
muligt vil bero på forholdene i de enkelte nordiske lande. Indførelsen af
åbne anstalter har ændret fængselsvæsenets præg på en måde som få
ville have forudsagt for 30-40 år siden; i Danmark kom disse anstalter
nærmest ved historiske tilfældigheder og uden planlægning. Vi skal ikke
regne med at vi kan forudse straffuldbyrdelsens form om 30-40 år. Den
mest stabile faktor i dette fremtidige forløb er formentlig bevillingsmyn-
dighedernes uvilje mod at give penge til det der koster mest; uberegne-
lige faktorer er kriminalitetsudviklingen og fængselsfolks meninger om
hvad man bør gøre.

De nordiske lande har ikke noget fælles system når det gælder valget
mellem lovregler og administrative bestemmelser om kriminalforsorgens
struktur og straffuldbyrdelsens indhold. Danmark har ikke nogen fæng-
selslov og forholdsvis få bestemmelser i straffeloven. Det er ikke sikkert
at man i det lange løb kan nøjes med denne begrænsede lovregulering.
Når spørgsmålet overvejes må man formentlig anlægge det hovedsyns-
punkt at lovreglers vigtigste formål ikke er at beskrive hvilke anstalter,
personer og funktioner der hører til et fuldbyrdelsessystem, men at sikre
retlige positioner for de indsatte. Denne opgave rummer mange vanske-
ligheder.

TESER

1) Det er formålsløst at drøfte om frihedsstraffen kan afskaffes. Tidens domi-
nerende kriminalpolitiske programpunkt er ønsket om færre og kortere friheds-
straffe. For diskussionens skyld postuleres det her at alle deler dette ønske.

2) Nedkriminalisering beror først og fremmest på domstolene og kan kun i et
vist omfang opnås ved tvingende lovregler. Men der bør tages stilling til lovregler
som kan have en indflydelse på sanktionspraxis: strafferammer, almindelige regler
om udmåling, strafnedsættelse etc.
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3) Der kan næppe blive tale om ensartede reduktioner over hele feltet af straf-
bare handlinger. Forholdene på de enkelte deliktsområder må vurderes særskilt.
Kritik af hidtidig praxis gør størst nytte hvis den specificerer hvor og hvorledes
ændringer kan ske.

4) Den strafferetlige side af problemet alkohol og trafiksikkerhed kan ikke lø-
ses tilfredsstillende ved eensidig brug af frihedsstraf.

5) Frihedsstraffens minimum bør være 5 eller 7 dage. Forhøjede minima kan
undværes i næsten alle strafferammer i hvilke frihedsstraf indgår.

6) Prøveløsladelsen bør opretholdes og dens område udvides. Straf reduktion
gennem prøveløsladelse kan ikke erstattes af straflempelse i udmålingspraxis.

7) Forvandlingsstraf for bøde kan næppe undværes, men dens anvendelse bør
begrænses så meget som muligt, og den bør ikke kunne indtræde uden en dom-
stolsafgørelse herom.

8) Med henblik på en sænkning af sanktionsniveauet må de mest virksomme
midler ventes at være de hidtil kendte: påtalefrafald, advarsel, bøde, betinget dom
og lignende.

9) Der er indtil nu kun fremkommet få forslag om nye alternativer til friheds-
straf. Det bør diskuteres om »samfundsarbejde« kan praktiseres i de nordiske lande,
og om »straftilsyn« uden forsorgsmæssig funktion kan virke tilfredsstillende.

10) I den faglige litteratur forekommer en overbetoning af kravet om propor-
tionalitet. Uden at forrykke dette princips grundlæggende betydning kan dom-
stolene fortsat fremme en liberalisering af strafferetten ved at tage individuelle
omstændigheder i betragtning.

11) Skepsis overfor behandlingsideologi er på sin plads. Men muligheder for at
opnå påvirkningseffekter - »behandling« i bred forstand - bør ikke afskrives. Ge-
nerelle angreb på den hidtidige strafferet som »behandlingsorienteret« bør erstat-
tes af en specificeret kritik af de behandlingstanker og -forsøg som ikke kan akcep-
teres.

12) Man bør støtte kriminalforsorgens bestræbelser for at fremme brugen af åbne
anstalter, arbejde og uddannelse udenfor anstalten, permission etc. Måske kan også
såkaldt natfængsel og weekendfængsel praktiseres. Der efterlyses udtalelser fra kri-
minalforsorgen om dette spørgsmål.


