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Kvindefængsel i Jyderup 
Kilde og billeder: Direktoratet for Kriminalforsorgen 

På trods af den meget specielle situation, som 

COVID-19 har skabt, kører forberedelserne til 

ombygningen af Jyderup Fængsel til kvinde-

fængsel fortsat. 

Det er nu afgjort, at det bliver entreprenørvirk-

somheden Anker Hansen & Co., der skal stå i 

spidsen for at etablere Danmarks nye kvinde-

fængsel.  

Kriminalforsorgen og Anker Hansen & Co. skal 

nu til at forberede igangsættelsen af byggeriet. 

Første spadestik forventes at ske i midten af 

juni 2020.  

Byggeriet vil foregå i fem etaper, og fængslet 

skal være i drift under ombygningen. Dette for-

ventes primært at kunne ske ved brug af dob-

beltceller. 

Etableringen af kvindefængslet berører store 

dele af Kriminalforsorgen, da de mandlige ind-

satte i Jyderup Fængsel skal fordeles i andre 

fængsler.  

I Jyderup forventer man, at byggeriet vil kræve 

en hel del:  

"Dobbeltbelæg og flytning af indsatte er kræ-

vende for alle, men så længe vi bliver godt infor-

meret om processen, så skal det nok gå. Perso-

nalet i Jyderup Fængsel er meget rummeligt, og 

vi er vant til at løfte i flok," lyder det fra en fæng-

selsbetjent på fængslet. 

Når kvindefængslet forventeligt står helt fær-

digt i midten af 2021, vil alle mandlige afsonere 

være flyttet til andre fængsler, og samtlige af 

landets kvindelige afsonere vil som udgangs-

punkt være samlet i det nye kvindefængsel.   

Omkring 4 % af de knap 4.000 indsatte i danske 

fængsler og arrester er kvinder. De sidder i dag 

hovedsageligt i Jyderup Fængsel, Vestre Fæng-

sel, Herstedvester Fængsel og Horserød Fæng-

sel, hvor de afsoner på afsnit, som er adskilt fra 

de mandlige indsatte. 

 
 

  

Billedet viser Jyderup Fængsels nye bygning, som vil stå 

færdig i sidste etape af byggeriet. Bygningen huser en ny 

samlet indgang og hovedvagt samt besøgsfaciliteter til 

det åbne regime. Illustration: AP Arkitekter 

 

 

Corona versus Forsorgsmuseet i Svendborg 
Kilde: Museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen 

Forsorgsmuseet har på deres Facebook-side 

lagt en lille video op.  

Hensigten med opslaget er både at gøre op-

mærksom på udfordringerne for samfundets 

svageste borgere under krisen samt at doku-

mentere Corona. Her er et lille uddrag af teksten 

fra videoen: 

”I krisetider bliver samfundets mest udsatte 

borgere oftest ramt ekstra hårdt. 

Når vi i den nuværende krise beder ”de svageste 

om at være de stærkeste” som statsministeren 

gjorde i sin tale, skylder vi hinanden at spørge, 

hvordan krisen påvirker dem, der har allermest 

brug for samfundets hjælp. 

Derfor vil vi opfordre alle, som føler sig udsatte 

under Corona-krisen, eller som hjælper vores 

stærke udsatte via deres arbejde, om at dele de-

res historie med os. 

Send din historie som tekst, i billeder eller på 

anden vis til museet via UdsatUnderCoronaen, 

så sørger vi for, at din historie bliver en del af 

vores fælles historie om Danmark under Co-

rona-krisen.  

Måske kan vi så i fremtiden undgå igen at skulle 

bede de svageste om at være de stærkeste.” 

 

Generalforsamling 
Vi kan desværre fortsat ikke sige noget om, 

hvornår årets generalforsamling afholdes. 

 

Uddannelsesdag 
Årets uddannelsesdag for museumsmedarbej-

dere er desværre også udsat på ubestemt tid. 
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