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Byvandring 
Selskabets byvandring i København til lokalite-
terne for de tidligere fængsler, var interessant 
og lidt af et tilløbsstykke – ca. 20 deltagere trod-
sede det kølige vejr og mødte op til rundtur. Hi-
storiker og formand for "Selskabet for Køben-
havns historie" Bjørn Westerbeek Dahl havde 
sammensat og printet kort, så alle deltagerne 
kunne følge med på kortet, efterhånden som vi 
kom igennem staden. 

Gode historier blev fortalt de steder, hvor fængs-
lerne har været. Vi mødtes ved Blåtårn (fange-
tårnet med blåt tag, som ses til venstre for ind-
sejlingen på billedet. Det er lige dér, hvor BLOX 
ligger i dag. Derfra gik turen gennem byen med 
stop på de historiske steder og kig i papirerne, 
så vi kunne danne os et indtryk af de forgangne 
bygninger. Undervejs fik vi herlige historier; Ha-
netårnet, som blev til arrest og senere begravet, 
"Grønland", Søetatens slavehus, Stokhuset og 
mange andre. Stor tak til vores guide Bjørn for 
en spændende eftermiddag. 
 
Vridsløselille (af Henny Mesnickow) 
Snart er det helt slut for vores gamle, minderige 
fængsel "Brasen". 
Brugen af fængslet til uddannelse af transport-
betjente stopper meget snart. Kriminalforsor-
gen er herefter helt færdige med hele fængsels-
området efter 160 år med masser af skæbner, 
sorg/glæde samt lokalhistorie! 
Alt overgår herefter til statens ejendomsselskab 
Freja. I samarbejde med Albertslund Kommune 
skal Freja stå for fængslets og områdets fremti-
dige skæbne.

På museet fik vi den 31. marts 2019 en henven-
delse fra Kriminalforsorgen om, at alt som om-
fattede museet skulle været pakket ned og flyt-
tet inden den 1. maj i år. Det var jo helt uover-
kommeligt, og hvor skulle vi gøre af det?  
Vi orienterede Freja og kommunen om vores si-
tuation, og vi blev begge steder mødt med stor 
imødekommenhed og har fået aftale om, at 
museet foreløbig kan forblive i sine nuværende 
rammer indtil årets udgang. Både Freja og kom-
munen ser museet som en del af lokalhistorien 
og som sådan er det vigtigt for Albertslund Kom-
mune. 
Museet kan således have åbent for rundvisnin-
ger en tid endnu. Vi har besluttet også at holde 
museet åben i juni/juli, så der er mulighed for 
at tage feriegæster med. 
Museet får mange henvendelser med fore-
spørgsler om at komme på rundvisning i selve 
fængslet. Det kan ikke lade sig gøre!  

 
Tre tyske Olsenbande fans 

OlsenBandeFanClubDeutschland har også del-
taget i møder med kommunen, da de er meget 
interesserede i at hjælpe med at bevare "Egons 
grønne port" samt det forreste af fængslet. Det 
lykkedes jo som bekendt for dem at bevare "Det 
gule palæ" – så måske vil det lykkes for dem i 
samarbejde med Freja og Albertslund Kom-
mune? Det vil kunne trække tyske turister til Al-
bertslund, og det kan kommunen jo kun være 
interesseret i. 


