Et af verdens smukkest beliggende fængsler
Mange var mødt op til offentliggørelsen af vinderprojektet i konkurrencen om at opføre en lukket
anstalt i Grønland. Vinderen blev Rambøll Danmark i samarbejde med Friis & Moltke, schmidt
hammer lassen architects, Rambøll Grønland og Møller & Grønborg.

Fredag den 17. maj blev vinderen af projektkonkurrencen om byggeriet af den nye anstalt i Nuuk
offentliggjort i Nordatlantens Brygge i København. Vinderen blev den rådgivende
ingeniørvirksomhed Rambøll Danmark, som i samarbejde med Friis & Moltke, schmidt hammer
lassen architects, Rambøll Grønland og Møller & Grønborg skal stå for opførelsen af en lukket
anstalt for domfældte i Grønland.
Offentliggørelsen blev indledt med en velkomsttale fra Kriminalforsorgens direktør, Johan
Reimann. Derefter introducerede Justitsminister, Morten Bødskov, projektet for arrangementets
deltagere. Han fortalte, at projektet har bred anerkendelse i Folketinget, ikke mindst det faktum, at
de behandlingsdømte, der afsoner i Anstalten ved Herstedvester, snart vil kunne afsone hjemme i
Grønland tættere på deres familie, egen natur og egen kultur.

”Det er et skridt frem, at de indsatte ikke skal sendes ud af landet”, sagde Naalakkersuisoq for
Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen i sin tale. Hun fortalte blandt andet om en grønlandsk
indsat fra Anstalten ved Herstedvester, som bliver ked af det, når hans danske medindsatte får besøg
af deres familie og børn.
”Han glæder sig ved tanken om snart at kunne komme hjem”, fortalte Martha Lund Olsen.
I 2009 besluttede Folketinget, at der skal bygges en lukket anstalt i Grønland. Beslutningen blev
taget som et naturligt led i udformningen af den grønlandske kriminallov. Det er første gang, der
skal bygges en lukket anstalt i Grønland. Derfor har Grønland ikke særlige traditioner for et byggeri
af denne type.

Udsigt over havet
Den nye anstalt i Nuuk vil blive placeret midt i den grønlandske natur på en nordvendt
klippeskråning, hvor de indsatte fra deres værelse får udsigt ud over havet. Ifølge tidligere direktør
for Kriminalforsorgen og formand for dommerkomiteen, William Rentzmann, bliver anstalten ”et af
verdens smukkest beliggende fængsler”.
William Rentzmann fortalte i sin tale ved offentliggørelsen om de udfordringer, dommerkomiteen
stod overfor, da de fem forslag til projektet skulle bedømmes. Han takkede for forslagene, som de
fem prækvalificerede hold havde indsendt til konkurrencen. Alle forslag opfyldte betingelserne for
byggeprojektet, men ét projekt skilte sig ud.

Vinderprojektet formår at kombinere flot arkitektur med de funktioner, anstalten skal have, men
samtidig også leve op til de strenge sikkerhedskrav. Samtidig overholder projektet også de
økonomiske rammer, som er fastsat for projektet.
William Rentzmann afslørede vinderprojektet, hvorefter fagdommerne, arkitekt Peter Mortensen og
arkitekt Anders Lonka fortalte, hvorfor netop vinderprojektet vandt. De fortalte om projektets
arkitektur og placering i landskabet. Vinderprojektet formår netop at gøre den omgivende mur
mindre markant i naturen og nedskalere anstaltens bygninger i terrænet.

Bygges for fremtiden
William Rentzmann tog i sin tale forbehold for, at der muligvis vil opstå en debat om, at anstalten er
for fin, men dertil understregede han, at der i bedømmelsen blev lagt vægt på, at anstalten bygges
for fremtiden.
”Den skal også være tidssvarende om 100 år. En grim løsning vil blive dyrere i længden”, sagde
William Rentzmann og forklarede, at hvis de indsatte opholder sig i ordentlige omgivelser, bliver de
mere motiveret til at droppe kriminaliteten. Samtidig skal anstalten også passe ind i naturen, da
mange grønlændere bruger stedet, hvor anstalten skal bygges, som rekreativt område.
”Dem, der passerer anstalten skal ikke tvinges til at se på et grimt discountbyggeri”, sagde William
Rentzmann.
Da vinderprojektet var blevet afsløret, fik repræsentanter fra Rambøll Danmark og deres
samarbejdspartnere blomster og holdt takketaler. Derefter var der kølige drikke og små anretninger
af grønlandske specialiteter til de fremmødte.
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