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overbelæg 
på femte år I 
KØbenHAVns 
Fængsler
Mens arresthuse i det vestlige Danmark har lukket 
ned på grund af fangemangel, kører Københavns 
Fængsler med overbelæg for femte år i træk. 

Af Andreas Graae

siden 2010 har det gennemsnitlige belæg i Københavns Fængsler 
ligget over 100 procent. Cellerne har med andre ord også i 2014 
været propfulde af fanger – helt nøjagtigt var 101,8 procent af 
kapaciteten i gennemsnit udnyttet. det til trods for, at belægget i 
resten af landet har været støt dalende i 2014. 

særligt arresthusene vest for storebælt har stået halvtomme, og 
man har været nødt til at lukke pladser og hele huse ned på grund 
af overkapacitet. 

det fik Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, til på leder- 
plads i sidste udgave af fagbladet at spørge, om man havde gen-
opfundet jerntæppet mellem øst og vest.

den kritik tilslutter tillidsmanden på Københavns Fængsler, david 
Jensen, sig fuldt ud. Han undrer sig over, at man ikke fordeler 
arrestanterne mere jævnt på tværs af landet.

”det virker underligt, at man ikke er bedre til at styre belægget, 
og at man ikke reagerer, når man så tydeligt kan se, der er sket en 
geografisk skævvridning. Hvorfor flytter man ikke noget af vores 
overbelæg til Vestdanmark, hvor de mangler fanger? Vi har en 
velfungerende transportafdeling, så de skal bare sige til,” siger han.

intet MyStiSk
At koncentrationen af varetægtsfængslede er størst i hovedstaden 
er der naturligvis intet mystisk ved. Men hvorfor de alle sammen 
skal sidde i Københavns Fængsler, begriber david Jensen ikke.

efter hans mening kunne man uden problemer flytte for eksempel 
udenlandske indsatte til arresthuse i andre dele af landet, da de 
alligevel ingen geografisk tilknytning har til København.

”det her med nærhedsprincippet holder i hvert fald ikke. Vi har 
mange siddende med udenlandsk baggrund, som sagtens kunne 
flyttes til andre dele af landet, hvor belægget er lavere. så ville 
man have undgået at skulle lukke pladser og tvinge personalet 
til at flytte tjenestested,” siger han.

PolitietS eFteRFoRSkninG
når man i direktoratet for Kriminalforsorgen ikke spreder 
belægget mere ud, skyldes det ifølge souschef i ressourcestyrings-
kontoret, Kirsten lærkeholm, blandt andet et hensyn til politiets 
efterforskning: 

”At flytte varetægtsarrestanter imellem forskellige landsdele 
– for eksempel fra København til nordjylland – kan erfarings-
mæssigt være forbundet med en række ulemper, ikke mindst 
de efterforskningsmæssige hensyn fra politiets side,” siger hun.

Hvad angår de vestdanske arresthuse, siger hun: ”der har i 
2014 samlet set været for mange arrestpladser i forhold til den 
lokale efterspørgsel, og de midlertidige lukninger er sket som 
følge heraf. en række arrestpladser er dog i løbet af efteråret 
2014 blevet genåbnet i takt med at behovet er opstået.”

oVeRbelæG GiVeR DåRliG RenGøRinG
2014 var som sagt ikke det første år med overbelæg i Køben-
havns Fængsler. og fem år i streg med overbelæg får david 
Jensen til at frygte, at det er blevet et permanent vilkår, som 
personalet skal lære at leve med.

”det presser os voldsomt og betyder, at det vigtigste i opgaven, 
det vi gerne vil – det vil sige at have tid til at tale med de ind-
satte – det når vi ikke. dagligdagen bliver presset, både for os 
og de indsatte, når vi hele tiden er fyldt op,” siger han. 

og det går ud over arbejdsmiljøet. en helt konkret konsekvens 
er ifølge tillidsmanden, at der ikke er tid til ordentlig rengøring 
af cellerne, fordi de hele tiden er fyldt op. 

”når der altid sidder nogen i cellerne, kan gangmændene ikke 
gøre dem ordentlig rene, så det bliver helt overfladisk. og det 
påvirker jo både de indsatte og os, at der er møgbeskidt.”

det har fået Arbejdstilsynet til at udstede et påbud om at få 
gjort bedre rent i fængslet, hvilket et rengøringsudvalg i øje-
blikket er ved at finde en løsning på.

OVERbElæG

Der har været overfyldt i Københavns Fængsler siden 2010.

Kilde: Kriminalforsorgen
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