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Fängelsemonografier skrivna av före detta kriminalvårdsanställda – oftast i ledande 
ställning – är en inte helt ovanlig genre inom den kriminalhistoriska forskningen. I de 
anglosaxiska länderna liksom i Sverige finns en rad sådana arbeten utgivna. Kvaliteten 
och ambitionerna är dock mycket skiftande. Av litteraturförteckningen för ifrågavarande 
arbete att döma har fängelsemonografier inte varit lika vanliga i Danmark. Det främsta 
danska fängelsehistoriska arbetet, Peter Scharff Smiths Moralske Hospitaler från 2003, 
vilket behandlar Vridløslilles tidiga historia, är framför allt ett akademiskt arbete med mer 
generaliserande ambitioner. Det är därför naturligtvis glädjande att en dansk 
fängelsemonografi nu utkommit i form av Jan Kaarsens skildring av Kærshovedgårds 
historia som fängelse mellan 1943 och 1969. Kaarsen har själv lång erfarenhet av 
anstalten i fråga efter att ha verkat som inspektör här mellan 1975 och 1990. Fängelset är 
ännu i drift, numera som en del i Statsfængsel Midtjylland. 
Kærshovedgård var inte något av Danmarks största och mest omtalade fängelser. Antalet 
intagna översteg sällan 60-70, ofta var de klart färre. Följaktligen var heller inte antalet 
anställda särskilt stort. De intagna sysselsattes framför allt med jordbruk och djurskötsel. 
Eftersom Kærshovedgård är beläget i det glest befolkade jylländska hedlandskapet 
tämligen långt från större orter var förhållandena speciella. Särskilt under de första åren 
var kontakterna med omvärlden besvärliga. 
Bokens titel är delvis missvisande då i praktiken mer än halva utrymmet inte direkt 
behandlar Kærshovedgårds tid som fängelse. De två inledande kapitlen skildrar gårdens 
skiftande historia fram till dess den blev fängelse 1943. Kapitel 4 behandlar arbetshuset i 
Sdr. Omme (under vilket Kærshovedgård administrativt hörde fram till 1949) under andra 
världskriget, kapitel 6 och 7 behandlar den danska motståndskampen och uppgörelsen 
med dem som samarbetat med den tyska ockupationsmakten. Kapitel 8 och 9 är en 
historik översikt över det danska fängelseväsendet från Kristian 4s barn- och tukthus 
under 1600-talet till de omfattande förändringar som skedde omedelbart efter andra 
världskriget då fängelserna tvingades ta emot tusentals landsförrädare för rättegång och 
avtjänande av straff. Det avslutande kapitel 14 behandlar den centrala 
kriminalvårdsförvaltningen under 1960-talet, en period med stora omvälvningar efter att 
dess mångårige chef Hans Tetens avgått 1965. Dessa kapitel har naturligtvis ett värde 
men ger sammantaget boken en splittrad och svåröverskådlig karaktär. 
Av de kapitel som mer direkt handlar om Kærshovedgård beskrivs i kapitel 3 och 5 
fängelsets inrättande och de mångahanda problem med överbeläggning, personalbrist och 
primitiva förhållanden som rådde under krigsåren. Kapitel 10 och 11 behandlar perioden 
1945–51, kapitel 12 perioden som fängelse för landsförrädare 1951–59 och kapitel 13 
tiden som ungdomsfängelse under 1960-talet. Även i det sistnämnda kapitlet ligger fokus 
endast delvis på Kærshovedgård då det dels innehåller en historisk beskrivning av 
åtgärderna i landet mot unga lagöverträdare generellt under 1800-talet och 1900-talets 
första decennier, dels en tämligen utförlig diskussion av så kallad group councelling, vilket 
tycks ligga författaren varmt om hjärtat, i danska fängelser under 1960-talet. Två av 
bokens tre bilagor är också rapporter om group counselling av psykologen Wulff Feldman. 
Den tredje återger anteckningar av Frits Hellborn om sin tid inom kriminalvården, framför 
allt om relationen till Niels Sølling. Avslutningsvis innehåller boken också en omtryckning 
av Jens Tolstrups anmälan av Peter Scharff Smiths ovan nämnda arbete (tidigare 



publicerad i NTfK) vilket författaren inte haft möjlighet att integrera då huvuddelen av 
manus förelåg redan innan detta utkom. 
Ett rättvis bedömning av Kaarsens arbete måste utgå från det faktum att det inte är någon 
akademisk produkt. Följaktligen saknas varje form av teoretisk och forskningsmässig 
diskussion samtidigt som försöken till förklaringar och mer generella slutsatser framstår 
som ad hoc-betonade och byggande framför allt på personliga erfarenheter. Bokens värde 
är framför allt dokumentariskt, inte minst i den noggranna beskrivningen av de inre 
förhållandena i de danska anstalterna under perioden. Författaren har gjort en grundlig 
genomgång av fängelsets arkivhandlingar och olika uppgifter om verksamheten redovisas 
stundtals med bedövande noggrannhet. Förutom en del äldre publikationer har författaren 
haft tillgång till flera opublicerade minnesanteckningar av tidigare fångvårdsanställda. 
Material av det sistnämnda slaget är särskilt intressant, både av det skäl att de är tämligen 
sällsynta och då de ofta har ett annat perspektiv än det officiella materialet. Det är därför 
synd att författaren inte använt dessa till mer fördjupade problematiseringar kring 
fångvården. Personskildringarna är många och boken innehåller en rad kortare berättelser 
och iakttagelser, ibland av närmast anekdotmässigt slag, som ger en konkretion och 
närvaro som ofta saknas i forskningsprodukter. Betoningen ligger på personal- och 
byggnadsmässiga förändringar. En rad fotografier förhöjer på denna punkt värdet. 
Författaren diskuterar på ett förtjänstfullt sätt också de olika kategorier av intagna som 
fanns vid fängelset och de särskilda problem och karaktäristiker som utmärkte dem, något 
som ibland tenderar att komma bort i fängelsemonografier.  
I första hand vänder sig boken till personer med tidigare eller nuvarande anknytning till 
dansk kriminalvård men även för den mer generellt kriminalhistoriskt intresserade finns en 
hel del att hämta. Även om ett komparativt perspektiv saknas i boken slås en svensk 
läsare av de stora likheterna när det gäller kriminalvårdens utveckling i Sverige och 
Danmark under den period som skildras. Undantaget är i första hand naturligtvis de 
speciella krav som kom att ställas på den danska kriminalvården genom ockupationen och 
de efterföljande uppgörelserna med landsförrädarna. De delar som behandlar denna 
problematik är i mitt tycke bland bokens mest intressanta genom att de juridiska och 
administrativa sidorna av problematiken här, på ett helt annat sätt än i framställningens 
övriga delar, konfronteras med politiska och moraliska dilemman som rörde 
reintegrationen och återuppbyggnaden av landet liksom tolkningarna i sammanhanget av 
begrepp som skuld, ånger och förlåtelse.  
Till bokens mer negativa sidor hör ett tämligen repetitivt och ofta onödigt detaljerat och 
tungfotat språk och, som nämnts, en svåröverskådlig disposition där framställningens röda 
tråd flera gånger bryts av långa utvikningar och hopp i kronologin. Läsvänligheten dras 
också ner av många och ibland också långa avskrivningar in extenso av brev, rapporter 
och olika tidningsartiklar. 
Avslutningsvis bör understrykas att alla fängelsemonografier också är små delar i en större 
berättelse om fängelsesystemet i stort. Under Kærshovedgårds relativt korta historia som 
fängelse har verksamheten som framgått ändrat inriktning vid ett flertal tillfällen. Detta är 
långt ifrån ovanligt. Snarare speglar det fångvårdens växlande karaktär över tid, något 
som är värt att understryka då det ofta finns föreställningar om att fängelset är något 
relativt oföränderligt. Dylika skiftningar framstår med störst tydlighet i lokala studier. 
Härigenom kan monografier över enskilda fängelser också få ett vetenskapligt värde då de 
fungera som underlag för mer syntetiserande och vetenskapliga produkter. 
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