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Nytårshilsen fra formanden 
Kriminalforsorgens museumsvirksomhed er 
inde i en kritisk periode, som skaber stor usik-
kerhed på en række museer. 
Især museet på Vestre Fængsel er i akut fare for 
at blive pakket ned, efter at ledelsen har beslut-
tet, at lokalerne skal bruges til andet formål. 
Fængselshistorisk Selskab har sammen med 
de frivillige museumsmedarbejdere arbejdet 
ihærdigt på at finde løsningsmuligheder, bl.a. 
ved henvendelse til politikere i Borgerrepræsen-
tationen, som har rettet henvendelse til Retsud-
valget. Derudover er der indgået aftale med en 
dokumentarfilmmager, som er ved at lave en 
kort dokumentar med historier fra museet, så i 
hvert fald noget kan bevares for eftertiden. Fil-
men er sponsoreret af en privat fond; Paula og 
Axel Nissens Fond, Fængselsforbundet, Krimi-
nalforsorgsforeningen og Selskabet selv.  Krimi-
nalforsorgen har desværre ikke kunnet hjælpe 
med andre placeringsmuligheder, så der er be-
tydelig risiko for, at samlingen bliver pakket ned 
inden længe.  
Museet på Vridsløselille er også i risiko for at 
blive lukket i forbindelse med, at fængslet nu er 
overdraget til Freja Ejendomme, som skal lave 
udbudsmateriale med henblik på, at investorer 
kan overtage stedet. Ledelsen i Freja har imid-
lertid været meget hjælpsom, således at mu-
seet foreløbig har sikkerhed for at kunne blive i 
hele 2020 og formentlig også en rum tid deref-
ter. Freja er endvidere indstillet på at drøfte, om 
og hvordan museet i givet fald kan indpasses i 
den bygningsmasse, som måtte blive bevaret. 
Museet er selv meget aktivt i forhold til Freja og 
Albertslund Kommune, så vi håber, der kan fin-
des en løsning med tiden. 

 
Endelig er fremtiden usikker for samlingerne i 
Møgelkær og på Kærshovedgård, som Selska-
bet er meget opmærksom på. 
 
 

 
Og så er der behov for at få bevaret historier og 
minder fra de arresthuse, som er blevet nedlagt 
eller er nedlukningstruede. Her har bestyrelsen 
ved besøg konstateret, at der ikke er genstande 
af væsentlig historisk betydning. 
Det er en trist udvikling, for det er mange års 
kulturhistorie og en meget stor indsats af de fri-
villige museumsmedarbejdere, der risikerer at 
gå tabt. Man skal heller ikke undervurdere histo-
riens betydning for den faglige stolthed hos 
medarbejderne. Det, at man værner om forgæn-
gernes arbejde, er normalt en god indikation på, 
at man også værner om og værdsætter nuvæ-
rende og kommende medarbejderes indsats.  
Bestyrelsen og Informationsgruppen arbejder 
imidlertid fortrøstningsfuldt videre på at sikre 
vores historie så godt som muligt. 
Jeg ønsker alle de frivillige museumsmedarbej-
dere og alle Selskabets medlemmer en glæde-
lig jul og ikke mindst et lysere nyt år ! 

William Rentzmann  
 

Aalborg Arrest 100 år 
Af Flemming Skadhauge  
Den nuværende arrest i Aalborg beliggende i 
Kong Hans Gade og i daglig tale blot omtalt som 
”Kong Hans”, blev opført af amtet som ting- og 
arrestbygning for Fleskum Herred, der omkran-
sede Aalborg by. 

 
Det første retsmøde i den nye bygning blev af-
holdt den 1. november 1920. Den gamle arrest 
for Aalborg by lå den gang i Gabelsgade, og var 
stadig i brug på tidspunktet for ibrugtagning af 
den nye arrestbygning. 
Den 1. november 2020 kan ”Kong Hans” altså 
fejre sit 100 års jubilæum. Der arbejdes p.t. på 
et jubilæumsskrift for at markere denne arki-
tektoniske perle og dens spændende historie.  
  



 

 

Der trækkes bl.a. tråde til de barske forhold i ar-
rester i Aalborg før 1860, stridighederne i forbin-
delse med opførelsen, forholdene for både ind-
satte og personale, udbygning under besættel-
sen, tyskernes overtagelse, Churchill-klubben, 
retsopgøret, markante og nytænkende initiati-
ver i ”Kong Hans” i slutningen af 1960’erne og i 
1970’erne.  
Vi har desværre to væsentlige udfordringer før 
skriftet kan trykkes: 
1. Riget fattes penge! Vi leder med lys og lygte 

efter finansiering! Vi søger flere steder og 
håber selvfølgelig at det lykkes. 

2. Flere tidligere ansatte og familiemedlem-
mer til afdøde ansatte har sendt os billeder 
og dokumenter og fortalt sjove episoder pr. 
telefon – stor TAK for det!! Men vi kan godt 
bruge mere, så hvis du har billeder, doku-
menter eller oplevelser, der har tilknytning 
til ”Kong Hans”, vil vi være meget glade for 
en henvendelse fra dig. 

 
Åbent hus på Vridsløselille  
Af Henny Mesnickow  
Lørdag den 7. december havde Freja Ejendomm 
og Albertslund Kommune arrangeret rundvis-
ninger på Vridsløselille Fængsel. Arrangementet 
var planlagt til at have 200 deltagere, men tek-
niske problemer gjorde, at langt flere fik mulig-
hed for at komme med. 

 
Første hold klar til rundvisning 

I dagens anledning holdt også fængslets mu-
seum åbent og havde mange besøgende, som 
gerne ville høre historien om fængslet. 
Selve arrangementet var en stor succes, og der 
var musik af "Bakkens Horn", som er Alberts-
lunds lokale hornorkester.  

 
Varm kaffe hjalp de frysende 

 
"Bakkens Horn spiller". I forgrunden Borgmester Steen 
Christiansen med kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamling 2020 
Selskabet afholder ordinær generalforsamling 
den 17. marts 2020 kl. 15.00 i Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, Strandgade 1, 1401 Køben-
havn K. 
 
Kontingent 2020 
Det er nu igen blevet tid for kontingentindbeta-
ling. Igen i 2020 er årskontingentet på kun 100 
kr. for et personligt medlem. Der kan indbetales 
på kontoen i Sydbank: 6737 / 0143678. 
 
 

 
Med et billede på julestemning fra Storstrøm 

Fængsel takker redaktionen af for i år. 


