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Dødsfald 

Det er med dyb beklagelse, at Fængselshisto-

risk Selskab har modtaget meddelelse om Leif 

Jørgensens død.  

Efter mange års aktiv tjeneste på bl.a. Stats-

fængslet i Vridsløselille og IT-kontoret, valgte 

Leif at bruge en del af sin pensionisttilværelse 

som et aktivt medlem i Fængselshistorisk Sel-

skabs bestyrelse samt i informationsgruppen, 

hvor han påbegyndte den store opgave med at 

få struktur på vores billedsamling. 

Leif vil blive savnet af os alle. 

 

Vridsløselille: 
Albertslund Posten har bragt en artikel om den 

ændrede brug af Vridsløselille Fængsel. 

Afviste flygtninge og immigranter henvises til 

Vridsløselille, hvor de skal være, mens deres 

sager behandles. Fængselsinspektør Michael 

Gjørup har fortalt Albertslund Posten om den 

nye opgave, som "Egon Olsens fængsel" har 

fået: 

Der er plads til 243, hvis hver får egen celle, og 

det var planen i første omgang. Tallet fordobles 

til godt 500, hvis der skal bo to i hver celle - 

som er på 8 kvadratmeter. 

De sidste dømte kriminelle har forladt bygnin-

gerne, og er blevet sendt til andre fængsler. På 

længere sigt er det planen, at mange af dem 

skal overflyttes til et nyt fængsel på Falster, der 

stadig er under opførelse. 

Allerede kort før jul begyndte de nye tider for 

den 157 år gamle bygning, da de første afviste 

flygtninge og migranter blev lukket ind bag den 

legendariske grønne port. 

Det er mennesker, der som udgangspunkt ikke 

har begået noget kriminelt. Men som af for-

skellige grunde er blevet afvist ved grænsen, 

og har fået status som frihedsberøvede flygt-

ninge og migranter. 

Det er dermed en helt anden dagligdag for 

personalet i fængslet. Fra at omgås dømte 

forbrydere, har fængselsbetjentene nu daglig 

kontakt med mænd og kvinder, der ikke er 

henvist til fængslet på grund af kriminalitet. 

"Det er klart, det er en helt anden type opgave. 

Men den er vi klar til at tage på os", siger 

fængselsinspektøren. 

"En af de store udfordringer er sproget. Mange 

af dem kan ikke et ord dansk eller engelsk, og 

vi er helt nede i piktogrammer for at kommu-

nikere med dem." 

De anbragte er en blandet skare af nationalite-

ter. "De kommer fra både Somalia, Eritrea og 

Serbien - det er meget blandet. Det er både 

mænd og kvinder, og vi har ingen under 18 år." 

Som nævnt kan cellerne rumme op til 500 

indsatte. Men bliver der behov for endnu flere, 

vil man gå i gang med overvejelser om at op-

sætte skurvogne og lignende på fængsels-

grunden.  

Men det er indtil videre ikke været nødvendigt. 

 

FÆNGSLET I Horsens 

Fængselsmuseet var i år sammen med 5 an-

dre internationale museer nomineret til den 

fine engelske museumspris: Museums and 

Heritage i kategorien "International Award", 

hvilket bedst kan omsættes til "Verdens bedste 

museumsudstilling udenfor England 2016".  

Fuldt fortjent vandt FÆNGSLET den fine pris. 
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