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Rund fødselsdag 
Den 11. november 

rundede vores æres-

medlem Aage Egholm 

90 år. Jens Tolstrup 

besøgte på Selskabets 

vegne Aage og over-

rakte ham en hilsen 

på dagen, hvilket glæ-

dede ham meget. 

Fængselshistorisk Sel-

skab ønsker ham et stort tillykke og håber, at 

han havde en god dag! 

  

Selskabet har arvet 
En nu afdød person bosiddende i Sønderborg, 

har i sit testamente betænkt Fængselshistorisk 

Selskab. 

Vi har således 

modtaget en 
fin radering af 

Ting- og Arrest-

huset i Korsør – 

som ses her: 

Vi sætter over-

ordentlig stor 

pris på den ven-

lige tanke og 

benytter lejligheden til at gøre opmærksom på, 

at vi naturligvis altid er glade for at modtage 

fængselsrelaterede effekter af forskellig art. 

 

100 års jubilæum i Aalborg Arrest 
Af Flemming Skadhauge  

1.november 2020 kunne Aalborg Arrest i Kong 

Hans Gade 18 – i daglig tale omtalt som ”Kong 

Hans” - fejre 100 års jubilæum.  

I mere end et år er der blevet arbejdet for at 

markere det på behørig vis. En rød tråd i arbej-

det har været at skabe opmærksomhed ved at 

inddrage lokalsamfundet så meget som muligt 

i begivenheden og derved fjerne lidt af mystik-

ken og myterne om Kriminalforsorgen. 

Søndag den 27. september bragte Nordjyske 

Stiftstidende fire hele siders omtale af Aalborg 

Arrest samt programmet for fejringen. Indled-

ningen lød: ”INDESPÆRRET: I år kan arresten i 

Aalborg fejre 100-års-jubilæum. Meget har æn-

dret sig i den tid – noget har ikke. Vi har fået lov 

til at kigge indenfor”. 

 

 

Der har været stor tilslutning i efterårsferien til 

byvandringer med temaet ”Forbrydelse og 

Straf” arrangeret i samarbejde med Aalborg Hi-

storiske Museum. 

Der har ligeledes været afholdt velbesøgte fore-

drag med bl.a. historiker Poul Duedahl under tit-

len ”Forbryderbilleder, portrætter af den Nordjy-

ske underverden”. 

Den planlagte officielle markering af jubilæet 

den 2. november med deltagelse af bl.a. justits-

ministeren samt flere koncerter for de indsatte 

og en planlagt middag for personalet er på 

grund af Corona-restriktioner blevet aflyst og/el-

ler udskudt på ubestemt tid. 

MEN et meget synligt og smukt resultat af arbej-

det er en meget flot og velskrevet jubilæums-

bog! 

Et spændende samarbejde med to unge histori-

kere (Christian Toftgaard og Aske Kristoffersen) 

har ført til en bog, som er unik iblandt jubilæ-

umsbøger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit liv med Fangekoret 
Anmeldt af Henny Mesnickow  

Louise Adrian har med stor entusiasme skrevet 

bogen om sit arbejde med de indsatte, persona-

let, direktoratet og andre, som har været med i 

processen omkring det succesrige Fangekor. 

Louise fortæller om dagligdagen i koret, om epi-

soder, om tvivlen, glæden og om mange af de 

indsatte, som får en anden tilgang til mangt og 

meget, når de er/har 

været en del af koret. 

Dette gælder i øvrigt 

også Louise selv. Inte-

ressant læsning fra det 

virkelige liv. 
”Mit liv med Fangekoret”, 

er udgivet på forlaget Inde-

fra. Den er på 212 sider og 

koster 195 kroner + for-

sendelse. Den kan bestil-

les ved henvendelse 

til toh@cafeexit.dk. 

Bogen om jubilæet i 

Aalborg Arrest kan kø-

bes i arresten og ved 

henvendelse til Fæng-

selshistorisk Selskab 

på e-mail: 

Ja tak - jeg vil gerne 

købe bogen om Aal-

borg Arrest 

Pris: 100 kr. 
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