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En særlig tak 

En særlig tak 
En særlig tak 
I arbejdet med denne undersøgelse og dette manuskript har vi modtaget hjælp 
og støtte fra talrige mennesker og organisationer, og det vil være umuligt at 
nævne dem alle. Nedenfor vil vi dog nævne en række personer og organisati-
oner, som har ydet os særlig stor hjælp og inspiration, og som på forskelig vis 
har været med til at gøre denne bog mulig. 
 Først og fremmest vil vi gerne takke de mange ansatte i Kriminalforsorgen 
og de mange varetægtsfængslede, som har taget sig tid til at besvare vores 
spørgeskemaundersøgelse. En særlig stor tak skylder vi de ansatte, varetægts-
fængslede og tidligere varetægtsfængslede som vi har snakket med og inter-
viewet. De har alle givet os en uundværlig viden om de faktiske forhold i ar-
resthusene i Danmark, som vi ellers ikke havde haft adgang til.  
 Vi skylder også en stor tak til ledelsen i Vestre Fængsel og arresthusene i 
Frederikshavn, Hobro, Silkeborg, Randers, Aarhus, Svendborg, Odense, Kol-
ding, Vejle, Holbæk, Nakskov, Slagelse, Køge og Kalundborg for at deltage i 
vores spørgeskemaundersøgelse. Også tak til Kriminalforsorgens Straffuld-
byrdelseskontor for hjælp med at formidle kontakten til arresthusene og for at 
besvare mange spørgsmål igennem hele forløbet. En særlig tak i den forbin-
delse til socialfaglig konsulent Hannah Hagerup.  
 En stor tak skal lyde til de pårørende til varetægtsfængslede, som har delt 
deres personlige historie med os, om hvordan det er at have en kæreste/ægte-
fælle/forælder som sidder varetægtsfængslet. Mange tak til Foreningen for 
pårørende til fængslede, SAVN, og til Røde Kors samtalegrupper for børn af 
fængslede for at etablere kontakt til pårørende og for at lade den ene af bo-
gens forfattere deltage i en pårørendeweekend i april 2014. 
 Vi vil også gerne takke sociolog og forsker ved Syddansk Universitet Lin-
da Minke Kjær for gode råd og stor hjælp i forbindelse med bearbejdning af 
data fra spørgeskemaundersøgelsen. Endvidere vil vi gerne takke forsvarsad-
vokat og formand i Forsete Helle Lokdam og overlæge ved Psykiatrisk Cen-
ter København Torsten Bjørn Jacobsen for indspark til undersøgelsen. Vi vil 
også gerne takke Justitsministeriets Forskningsenhed, ikke mindst Forsk-
ningschef Britta Kyvsgaard. Også tak til medarbejdere ved Rigspolitiet, Rigs-
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En særlig tak 

advokaten og Danmarks Statistik, som har hjulpet med at levere data eller be-
svare spørgsmål undervejs. 
 Endvidere vil vi meget gerne takke alle, der har læst udkast eller dele af 
manuskriptet og er kommet med gode input. Ikke mindst forhenværende 
fængselsinspektør og direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Hans Jørgen 
Engbo, Enhedsleder i Direktoratet for Kriminalforsorgens Statistikenhed, Bo 
Kielstrup, Specialkonsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Susanne 
Clausen, Chef for Koncern Jura og Statistik, Jakob Schiøler, Centerdirektør 
for Center for Straffuldbyrdelse, Annette Esdorf, samt de tidligere regionale 
arresthusinspektører Jens Tolstrup og Henrik Boe Pedersen.  
 Endelig vil vi gerne takke vores daværende kollegaer på Institut for Men-
neskerettigheder for deres støtte og feedback. Ikke mindst vil vi takke Kri-
stoffer Marslev, Eva Krogsgård Nielsen, Simone Hein Nielsen og Noor Ma-
touk for på forskellig vis at assistere med spørgeskemaer, litteraturliste mv.  

København, september 2016 
Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen 
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KAPITEL 1 
Prolog: Varetægtsfængsling 
– Danmarks hårdeste straf? 

Kapitel 1. Prolog: Varetægtsfængsling 
Prolog: Varetægtsfængsling 

»Dem, som ikke er dømt endnu, de lever med meget elendige forhold – 
meget værre end dem, som de dømte afsonere lever med«. 

Alex, varetægtsfængslet mand1 

Det er august måned 2015, og den ene af denne bogs forfattere sidder i Enner 
Mark Fængsel (tidligere kendt som Statsfængslet Østjylland) bag de høje mu-
rer midt ude i det jyske landskab omkring 10 km vest for Horsens. Det er et 
såkaldt lukket fængsel, og det er en af Danmarks absolut sikreste institutioner 
for frihedsberøvede. På nær i afdeling A, hvor der sidder varetægtsfængslede, 
så er alle de indsatte i dette fængsel dømt for alvorlige og i mange tilfælde 
omfattende kriminelle handlinger. En væsentlig del af fangerne har lange 
domme, som f.eks. omhandler narkotika, drab og organiseret kriminalitet. 
Denne dag er den gængse rutine og hverdag delvis brudt, for så vidt at en 
gruppe amerikanske forskere er på besøg. De har krydset Atlanten for at stu-
dere dansk fængselspraksis og er særligt interesseret i, hvordan de indsatte 
oplever straf i en skandinavisk velfærdsstat. Vi sidder derfor sammen i et så-
kaldt fokusgruppe-interview, tre forskere, hvoraf to er amerikanere, og en 
gruppe fanger, hvoraf flere har domme, der løber op i et tocifret antal år. 
 De amerikanske gæster arbejder sig igennem deres spørgsmål til de indsat-
te, der svarer omhyggeligt, og nogle gange diskuterer de forskellige emner 
indbyrdes. Da de besøgende begynder at spørge om, hvordan fangerne ople-
ver straf – og det at blive straffet – i det danske fængselssystem, begynder de 
indsatte at tale om to ting: Den manglende eller begrænsede kontakt til deres 
familier og især deres oplevelser under varetægt, før de overhovedet ankom 
til fængslet i Østjylland. Direkte adspurgt »hvad er straf«, svarer en fangerne 
simpelthen »B og B«, hvilket betyder Brev- og Besøgskontrol, en særlig form 

1. A1. Interview, november 2013. 
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Kapitel 1. Prolog: Varetægtsfængsling 

for restriktion, som man kan anvende under varetægt, der begrænser mulig-
hederne for at have en fungerende kontakt med omverdenen anseeligt. På de 
forskellige kommentarer og svar må man samlet set få den opfattelse, at de 
fleste af disse indsatte, der sidder med lange domme i et af Danmarks mest 
sikre fængsler, mener, at de blev straffet mest under deres tid i varetægt. Men 
giver det overhovedet mening, kan man med god ret spørge sig selv? Når 
man er varetægtsfængslet, er man jo ikke dømt endnu. Tværtimod så er det et 
helt afgørende princip i enhver retsstat, at man er uskyldig, indtil det modsat-
te er bevist. Det vil derfor være højest besynderligt og temmelig uheldigt, 
hvis man i en demokratisk stat begynder at straffe folk, inden de er dømt – 
eller det burde det i hvert fald være. 
 Som det tydeligt vil fremgå af denne bog, så er det imidlertid en udbredt 
opfattelse blandt både de indsatte og de ansatte i landets arresthuse og fængs-
ler, at de hårdeste indespærringsvilkår i Danmark er under varetægt. Det er en 
form for frihedsberøvelse, der ofte opleves som særdeles indgribende og sær-
ligt stressende, både for de indsatte og for deres familier. Dertil kommer, at 
mange rent faktisk tilbringer en meget stor del af deres senere fængselsdom i 
varetægt, og tiden i et arresthus bliver dermed i realiteten en form for straffe-
afsoning. Dette på trods af, at det danske system er bygget op på en måde, 
hvor man i realiteten begrænser de varetægtsfængsledes rettigheder langt me-
re end, hvad gør sig gældende for de dømte afsonere. Det er derfor særdeles 
relevant at stille det paradoksale spørgsmål: Er varetægtsfængsling i virke-
ligheden Danmarks hårdeste straf? 
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KAPITEL 2 
I statens varetægt  

Kapitel 2. I statens varetægt 
I statens varetægt 
I 1766 udgav den italienske filosof Cesare Beccaria sit banebrydende værk 
Om forbrydelse og straf, hvor han formulerede en række af de principper, 
som vi den dag i dag opfatter som uløseligt forbundne med det at have en 
retsstat. Ikke ulig flere af sine filosofiske foregangsmænd beskrev Beccaria, 
hvordan ethvert individ kun bør afgive »så lille en del som muligt« af sin fri-
hed til staten – en læresætning som mange tilhængere af grundlæggende libe-
rale værdier og menneskerettigheder vil kunne skrive under på den dag i dag. 
Summen af disse små personlige afgivelser af frihed til staten, udgjorde der-
efter statens ret til at straffe sine borgere, mens al magtanvendelse derudover 
måtte betragtes som »misbrug og ikke retfærdighed«.1 Om den anklagede 
fastslog den italienske filosof: 

»En mand kan ikke kaldes skyldig, før han er blevet dømt af en dommer. Ej heller kan 
samfundet berøve ham sin offentlige beskyttelse, før det er fastslået, at han har krænket 
forudsætningerne for, at denne beskyttelse blev ydet ham. Er det altså andet end en mag-
tens ret, der giver en dommer beføjelse til at straffe en borger, så længe der hersker tvivl 
om, hvorvidt han er skyldig eller uskyldig?«2  

Dette helt grundlæggende princip er i høj grad relevant også i vore dage, hvor 
frihedsberøvelse anvendes i meget stor udstrækning, før der er afsagt dom. 
Hvert år sættes flere tusinde mennesker bag lås og slå i Danmark, før de er 
dømt. Dertil kommer det paradoks, at nu, snart et kvart årtusinde efter Becca-
rias skrift, er forholdene for netop de varetægtsfængslede – de principielt 
uskyldige – meget ofte langt værre, end forholdene for de fanger, som er er-
klæret skyldige og blevet dømt. Selvom dansk rets- og fængselspraksis inde-
holder mange elementer, der med rette kan fremhæves som særdeles fornufti-
ge og gennemtænkte, samt i visse tilfælde som decideret forbilledlige også i 

1. Cesare Beccaria: Om forbrydelse og straf, København 1998, s. 56. 
2. Beccaria 1998, s. 80. 
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Kapitel 2. I statens varetægt 

international sammenhæng, så er det med andre ord en noget mere komplice-
ret og problematisk historie at dykke ned i det danske varetægtsinstitut og i de 
regler og den praksis, der omgiver dette. Det er der imidlertid ikke ret mange, 
der for alvor har gjort, og den seneste større og brede undersøgelse af vare-
tægtsfængsling i Danmark er fra 1972.3 
 I Danmark har diskussionen omkring varetægtsfængsling i en længere år-
række først og fremmest handlet om brugen af isolation i landets arresthuse. 
Dvs. den form for isolation man kan anvende i henhold til Retsplejeloven, 
hvor man for at beskytte politiets efterforskning søger at afskærme den an-
klagede fra kontakt med omverdenen. Men netop denne form for isolation er 
nedbragt markant i løbet af de sidste årtier. Til gengæld var brugen af vare-
tægtsfængsling stærkt stigende i en periode frem til for et par år siden, og der-
for har debatten de seneste år typisk fokuseret på antallet og længden af vare-
tægtsfængslinger i Danmark. Et tema, der derimod længe har glimret ved sit 
fravær, er spørgsmålet om, hvad der egentlig sker, når man sidder i varetægt. 
Hvad er vilkårene i et arresthus, hvordan fungerer denne del af retssystemet, 
og hvad er indholdet i en varetægtsfængslets hverdag? Hvor meget adgang 
har man til aktiviteter, uddannelse og besøg? Hvordan påvirker tiden i arrest-
hus de varetægtsfængslede og deres familie? Kan man anvende tiden i vare-
tægt til at gøre noget fornuftigt med sit liv, og i hvilken udstrækning er denne 
fængslingsform kriminalitetsbekæmpende eller måske det modsatte? Er det i 
det hele taget hensigtsmæssigt og rimeligt den måde, vi praktiserer varetægt 
på i Danmark? Det er særdeles vigtige spørgsmål ikke mindst fordi at man er 
uskyldig, indtil det modsatte er bevist, som Beccaria forklarede for 250 år si-
den. Det er en af vores vigtigste retsstatslige grundsætninger, og det bør na-
turligvis sætte en række helt særlige krav til måden, hvorpå vi anvender vare-
tægtsfængsling. Det er derfor først, når efterforskningen er afsluttet, og en 
dommer har talt, at en eventuel afsoning af en straf kan påbegyndes. Men le-
ver vi op til dette princip i virkeligheden? 
 Ifølge en tidligere dansk fængselsinspektør er der i høj grad noget at tage fat 
på, når det gælder de varetægtsfængsledes forhold. Under overskriften »Vare-
tægt er en straf, før man er dømt« konstaterer Ole Hansen i et interview: »Vi 
kan slet ikke sætte os ind i, hvor ydmygende det er. Man skal bede om alting, 
selv om at få lov at gå ud at tisse.«4 Men bør man »ydmyge« folk, der afventer 
dom, og hvad foregår der egentlig bag murerne i de danske arresthuse?  

3. Petersen, Eggert, Elisa Dall, Ove Hector Nielsen, John Rosenstock og Hans Tage 
Truelsen: I varetægt – i fængsel, Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut 1972. 

4. Ole Hansen citeret i »Varetægt er en straf, før man er dømt«; i: Bladet Kriminalfor-
sorgen, nr. 8, juni 2011, s. 9. 
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