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For de fleste vil synet af porten til Vridsløselille Fængsel nok lede tankerne 
hen på Egon Olsen, der med en ny plan under armen bliver lukket ud til 
endnu et afsnit af Olsen-banden. I mere end 150 år har stedet fungeret 
som statsfængsel, indtil det blev lukket for afsoning i 2015. Fra 2016-18 
blev bygningen brugt som institution for frihedsberøvede asylansøgere.

Nu skal fortællingen om fængslet i Albertslund blive en anden. I 2019 
overtog statens ejendomsselskab  Freja ejendomme fængslet med henblik 
på at sælge det, og visionen er, at anlægget på sigt skal blive en integreret 
del af Albertslund bymidte, der fortsat vokser rundt om fængslet.

Byens Netværk var på rundvisning med projektleder Rune Christiansen fra 
Freja ejendomme, der fortalte om anlægget og fremtidige udviklings-
muligheder. Der er endnu ingen konkrete planer for, hvad fængslet skal 
blive til, men mulighederne strækker sig fra boliger til kreative erhverv og 
skal udvikles i et parallelopdrag.

 

Hovedbygningen  stadig som den blev opført i 1859 med sin karakteristiske 
form og den høje mur, der dog er blevet udvidet undervejs. Inde i 
fængslet er det som om at stedet lige er blevet forladt, og overvågnings-
kameraerne viser stadig billeder af de tomme gange, der nu skal 
transformeres og have en helt ny historie at fortælle.  



Olsen-banden filmene har gjort Vridsløselille 
Fængsel berømt i hele Danmark.

Rune Christiansen fra Freja ejendomme viste 
rundt og fortalte om anlægget og dets historie.



Inde bag den ikoniske port ligger et gårdanlæg, med ankomstfløjen til det fem- fingrede 
anlæg. Hele fængslet er i gule mursten med skifertage. 



Anlægget bærer præg af et langt liv, og man ser 
mange vidnesbyrd om dets brug.



På farveskiftet i stenene kan man se, hvor en gummiged brød igennem muren ved en 
succesfuld fangeflugt i 1995. Det lykkedes i alt 13 fanger at flygte fra fængslet.

Fangevogternes læskure står som 
små lanterne i fængselsgården.



Mange steder blander smukke detaljer og be-
plantninger sig med spor fra et hårdt fængselsliv.





Uden for murene presser Albertslund by sig på 
for at udvide sig ind i det gamle fængselsanlæg.



TAK FOR I DAG




