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Slagelse Arrest 100 år 

Den 6. juli 1917 blev byens arrestanter flyt-

tet fra det gamle Thing- og Arresthus i Lø-

vegade. På dagen for 100 års jubilæet fest-

liggjorde arresten jubilæumsdagen med en 

fin reception i den nu nedlagte landsrets-

sal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lokale historiker Ole G. Nielsen (bille-

det) fortalte arrestens spændende historie 

krydret med et par historier fra ”det virkeli-

ge liv” bag tremmerne.  

Selskabet ønsker Slagelse Arrest stort til-

lykke med jubilæet. 

 

Frihedskæmper på besøg i Vridsløselille 

Natten til den 18. oktober 1943 blev der 

fra modstandsgruppen "Bopa" gjort et for-

gæves forsøg på at trænge ind i fængslet 

for at befri fanger, som ved danske dom-

stole var domfældt for handlinger rettet 

mod tyske tropper eller interesser – de så-

kaldt politiske fanger. Uheldigvis blev 

fængselsbetjent Sv. Aage Poulsen skudt 

ved aktionen og døde et par dage senere. 

Frede Bro-Rasmussen, som er 93 år, er det 

sidste levende medlem af BOPA-gruppen, 

Missionen mislykkedes, og Frede kom al-

drig ind i fængslet. Museet, v/Henny 

Mesnickow og Poul Pedersen arrangerede 

besøget med godkendelse fra institutions-

chefen. 

Museet, v/Henny Mesnickow og Poul Pe-

dersen kom i kontakt med Frede, og med 

godkendelse fra institutionschefen blev der 

arrangeret et besøg. 

 

Da Frede Bro-Rasmussen, hans bror Finn 

(88år) samt hans nevø Thomas gik med os 

ind gennem den store grønne port til 

fængslet, var det en stor dag for Frede!  

Frede var 20 år, da han som medlem af 

BOPA-København var med i overfaldet. 

Han fortalte meget om, hvordan overfaldet 

fandt sted, hvorfor han fik en riffel stukket i 

maven ved hovedporten, og at han løb, 

mens der blev skudt efter ham. Han flygte-

de ud over mark og moser på det område 

der i dag er Vestskoven. 

Han boede i København, så der var lang vej 

hjem, men det lykkedes at komme hel-

skindet hjem, og et par dage senere blev 

han sendt til Sverige.  

Trods sin høje alder, fortalte Frede levende 

om dengang og klarede fint både rundtu-

ren i fængslet, ned til hjørnet for at se, hvor 

fængselsbetjent Sv. Aage Poulsen blev 

skudt den nat i 1943 og videre op til mu-

seet på 2. sal. 

 

Her stod Frede, 

da han fik stukket et riffelløb i maven! 

 

Dansk Vestindien 

I anledning af 100-året for salget af Dansk 

Vestindien viser Fængselsmuseet i Horsens 

en særudstilling om Hezekiah Smith og de 

andre vestindiske fanger. 

De var alle dømt på Skt. Thomas og Skt. 

Croix og blev sendt til Straffeanstalten i 

Horsens for at afsone deres straf. Godt nok 
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var de danske statsborgere, men de var 

meget langt væk hjemmefra. 

 

 
Hezekiah Smith for retten, 1904 

M/S Museet for Søfart 

 

Da Danmark i 1917 solgte Dansk Vestindi-

en til USA, kom Hezekiah i klemme. Hans 

hjemkommune var solgt, og på trods af 

hans danske statsborgerskab, ville man ik-

ke længere have ham i Danmark. Løsnin-

gen blev at benåde ham på den betingelse, 

at han skulle forlade Danmark og aldrig 

komme tilbage. Hezekiah Smith blev med 

andre ord statsløs. 

Se åbningstider her. 

 

Brandmateriel på museum 

Både i forgården og i kælderen under Per-

sonalehuset på Vridsløselille Fængsel stod 

indtil for nylig en stor del af fængslets gam-

le brandmateriel. Det har det bestemt ikke 

haft godt af! 

 

 

Det gamle materiel fortjente et bedre liv og 

at blive set af mange flere, og eftersom 

fremtiden for fængslets museum er usik-

ker, blev Odsherred Brandmuseum løsnin-

gen. Aftalen om udlån kom i stand med 

godkendelse fra institutionschef Michael 

Gjørup og Fængselshistorisk Selskab, og 

Brandmuseet var meget glade.  

Torsdag den 24. august ankom der så 10 

frivillige museumsfolk og to store brandbi-

ler – én af dem med anhænger. Der blev 

slæbt fra forgården og fra kælderen på 

Vridsløselille. Det var en særdeles tung 

omgang forlyder det! Men det lykkedes at 

få materiellet anbragt i brandbiler og an-

hænger. 

 
 

Museumsfolkene fra Brandmuseet glæder 

sig nu til at sætte det hele i stand i løbet af 

vinteren og senere udstille det. 

Vi kan anbefale Odsherred Brandmuseum. 

Det er bestemt et besøg værd (se hjemme-

siden her) og snart kan man også se Vrids-

løselilles restaurerede brandmateriel sam-

men med historien om det. 

 

Alle har en historie 

På hjemmesiden Giv det videre samler lo-

kalarkiverne ”almindelige” danskeres hi-

storier.  

Vi er sikre på, at mange af Fængselshisto-

risk Selskabs medlemmer har spændende 

historier at bidrage med, så opfordringen til 

at lade jeres erindringer komme hele lan-

det til glæde gives hermed videre. 

Erindringsindsamlingen afsluttes med ud-

gangen af 2017, så udskyd det ikke! 

https://faengslet.dk/?showcalendar=1
http://www.odsherredbrandmuseum.dk/
http://www.odsherredbrandmuseum.dk/
http://www.givdetvidere2017.dk/

