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Podcast 
Fængselshistorisk Selskab har i samarbejde med 

Dorthe Chakravarty produceret seks podcasts, 

som udkommer officielt i dag (den 11. november 

2022).  

De kan alle aflyttes via Fængselshistorisk Sel-

skabs hjemmeside eller hentes på de tjenester, 

hvor man normalt finder sine podcast. 

Neden for er beskrivelser af de seks podcasts:  

 

Episode 1: Historier fra fængslet 

Fængselshistorisk Selskab arbejder for at passe 

på den danske fængselshistorie. Bag murene ind 

til Nytorvs Fængsel i København står en samling 

genstande fra danske fængsler. Den gamle pryg-

lebænk og dårekiste er ikke længere i brug, men 

vidner om fortidens form for straf og afsoning.   

Medvirkende: William Rentzmann og Jens Tol-

strup 

 

Episode 2: Syv fattige børn 

I slutningen af 1870’erne søgte Christiane skils-

misse fra sin fordrukne mand for at redde sit og 

sine børns liv og eksistens. Et af børnene, Herman, 

endte i sit voksenliv med at tilbringe 63 år på Fat-

tiggården i Svendborg. Museumsinspektør Jeppe 

Wichmann Rasmussen viser rundt på Danmarks 

Forsorgsmuseum, som i dag ligger i den gamle fat-

tiggård. Her giver udstillingen Syv fattige børn ind-

blik i livet for Herman og hans søskende, som vok-

sede op på samfundets bund.  

Medvirkende: Jeppe Wichmann Rasmussen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermann fotograferet i forbindelse med sin 
konfirmation i 1879. Han var 15 år gammel. 

 

 

Episode 3: Da der blev lavet legetøj i fængslerne 

I Fængselshistorisk Selskabs lokaler ved Nytorvs 

Fængsel i København står en unik samling af lege-

tøj fremstillet af indsatte. Det er færger, store og 

små bondegårde og borge - alt sammen fremstil-

let i træ. Legetøjet er håndlavet og er i dag samle-

objekter af høj værdi. Dion Christensen og John 

Wassar fortæller om dengang, der blev lavet lege-

tøj i fængslerne. 

Medvirkende: Dion Christensen og John Wassar 

 
 

Episode 4: Hverdag i det lille arresthus 

Ralph Jessen er pensioneret arrestforvarer. I 1979 

blev han ansat i Tønder Arresthus. Fra sit hjem i 

Gram i Sønderjylland fortæller han om hverdagen 

i dette lille arresthus, som han beskriver som ren 

Morten Korch-idyl. Arbejdslivet ændrede sig en del 

i løbet af årtierne frem til han blev pensioneret i 

2016. 

Medvirkende: Ralph Jessen 

 

Episode 5: Et moderne fængsel skal passe til straf-

fen 

I de senere år har Danmark fået en række nybyg-

gede fængsler, som skal erstatte gamle og umo-

derne bygninger og tankegange om, hvad fæng-

selsstraf skal gøre ved de indsatte. 

Straffuldbyrdelse og fængselsarkitektur hænger 

sammen, og det hvad enten fængslet ligger i Hor-

sens eller Grønland. Tidligere straffuldbyrdelsesdi-

rektør Annette Esdorf fortæller om fortidens 

fængsler og om arbejdet med at opføre nye 

fængsler, så de passer til nutiden og kan tilpasses 

fremtiden. 

Medvirkende: Annette Esdorf 

 

Episode 6: 20 år i Vridsløselille 

Ole Hansen er tidligere fængselsinspektør. I 1977 

blev han ansat i Vridsløselille, som med hans an-

sættelse og tidernes skiften gik ind i en ny tid for 

ansatte og indsatte. Ole Hansen satte fokus på an-

svarliggørelse og var med til at indføre, hvad han 

selv kalder, selvforvaltning, så de daglige gøremål 

i størst muligt omfang kom til at minde om hver-

dagen uden for murerne. Ole Hansen fortæller om 

sine 20 år i Vridsløselille. 

Medvirkende: Ole Hansen 
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