
Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Medlemsbrev maj 2017 

 

E-mail: faengselshistorisk.selskab@kriminalforsorgen.dk 

Referat fra generalforsamlingen 

Den 29. marts 2017 blev der afholdt gene-

ralforsamling i København. 

Referatet kan læses i sin fulde længde her: 

Generalforsamling 2017 

 

Jens Nielsen 

Hvert år kårer Dansk Historisk fællesråd 

”Årets historiske bog”.  

I år vandt Poul Duedahl for biografien om 

Jens Nielsen "Ondskabens øjne".  

 
Vi kender Jens Nielsen, som den sidste 

dansker, der blev henrettet i fredstid, da 

han i 1892 blev halshugget i Horsens – 

kun 29 år gammel. 

Læs mere om konkurrencen her og et 

Indslag fra DR-kultur om bogen 

 

Arrestforvarernes historie 

Tre tidligere arrestforvarere har skrevet 

fagets historie i en artikel, de kalder ”Fra 

slutter til arrestforvarer”. 

Artiklen omhandler ca. 300 års udvikling 

for arrestforvarere. Fra en tid, hvor der ikke 

var stor forskel på, om man var ansat eller 

indsat, hvor arrestforvarer og betjente kun 

måtte forlade huset i kort tid, og kun med 

politimesterens tilladelse, hvor det ved 

kongelig resolution var bestemt, at ”så-

fremt en fange undveg, så skulle den slut-

ter, hvis slette tilsyn var årsag hertil, selv 

lide samme straf, som den undvegne skul-

le have haft.” 

Skriftet omhandler stillingens udvikling, 

arbejds- og lønforhold, hustruens arbejde, 

status i samfundet m.m. 

Artiklen kan læses på selskabets hjemme-

side. Klik her. 

Såfremt andre ”gamle” fængselsfolk skulle 

få lyst til at skrive om forhold i fængsler, 

selvoplevede sjove eller alvorlige tildragel-

ser, så modtager Fængselshistorisk Sel-

skab gerne dette. Vi modtager naturligvis 

også meget gerne genstande eller doku-

menter, hvortil der kan knyttes en historie. 

 

Fremtiden for Vridsløselille  

Når Vridsløselille Fængsel på et tidspunkt 

helt skal lukkes, overgår bygninger og 

grunden til statens ejendomsselskab Freja 

Ejendomme. I øjeblikket kan man se en 

udstilling med arkitektforslag til den kom-

mende brug af fængselsgrunden. Udstillin-

gen kan ses i Sundhedshuset, Stationspor-

ten 1 i Albertslund. Den består af plancher 

med ideer/oplæg til, hvordan bygninger og 

grund kan bruges. Ideerne er udviklet af 

fire arkitektfirmaer i samarbejde med Al-

bertslund Kommune. Der er ikke tale om 

endelige planer, men blot forslag til ny-

tænkning omkring fængslets fremtidige 

brug. 

 
Se flere billeder fra udstillingen her 

 

Årets uddannelsesdag 

Traditionen tro afholdes der en uddannel-

sesdag for museumsfolk fra alle fængsels-

samlingerne. I år bliver det den 13. juni på 

Udrejsecenter Kærshovedgård. 

Temaet bliver aflevering, opbevaring mv. 

samt tilgang til Rigsarkivets database DAI-

SY. 
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