
Hver indsat havde sit eget fangecharteqe. På billedet ses fange nummer 1, hvis ”karriere” omtales i ar-
tiklen. Kilde: Landsarkivet for Fyn. 
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I forbindelse med Statens Arkivers ind-
samlingskampagne i 1990’erne for at 
få indhentet det afleveringsefterslæb, 
der var opstået for afleveringspligtigt 
materiale, modtog Landsarkivet for Fyn 
blandt andet en aflevering fra Stats-
fængslet Søbysøgård. Denne aflevering 
blev startskuddet til også forsknings-
mæssigt at beskæftige mig med fæng-
sels- og retsforhold. Hvad var der ved 
netop denne aflevering, der virkede så 
motiverende? Årsagen var, at flere for-
hold omkring Søbysøgård undrede mig. 
Ved at studere materialet nærmere og 
sætte sig ind i lovgrundlaget for fængs-
let på Søbysøgård, viste det sig, at der 
for perioden 1933-1973 var tale om et 
ungdomsfængsel. Denne fængselsform 
var blandt andet karakteriseret ved, at 
de dømte mellem 15 og 21 år afsonede 
uden at vide, hvornår de præcist ville 
blive løsladt. Løsladelsen var betinget af 
genopdragelse og erhvervelse af arbejds-
mæssige færdigheder. Målet var, at det 
unge menneske efter fængselsopholdet 
nu var rustet til at modstå fristelsen til 
at begå ny kriminalitet. De unge blev po-

pulært sagt dømt til opdragelse. Selvom 
denne tankegang kunne lyde nok så be-
snærende, havde den også et umisken-

UNGDOMSFÆNGSLET
PÅ SØBYSØGÅRD
OG BAGGRUNDEN FOR OPRETTELSEN I 
1933

Af Peter Fransen

TEMA FYN PÅ VRANGEN - FORBRYDELSE OG STRAF GENNEM 250 ÅR

H åndteringen af unge kri-
minelle optrådte på den 
politiske dagsorden i 

starten af det 20. århundrede i for-
bindelse med revideringen af den da-
værende straffelov. Det resulterede i 
oprettelsen af en ny fængselsform, 
ungdomsfængsler, i 1933. Men hvilke 
visioner lå bag den nye fængsels-
form, og blev forventningerne hertil 
indfriet i praksis? 
 I denne artikel beskriver senior-
forsker og arkivar ved Landsarkivet 
for Fyn, Peter Fransen, baggrunden 
for den nye fængselsform og ud-
arbejdelsen af de nye ungdoms-
fængsler, hvoraf Søbysøgård var det 
første egentlige ungdomsfængsel i 
Danmark. Et sted, som bl.a. 19-årige 
Viktor fik et indgående kendskab til, 
da han i januar 1933 af dommeren 
i København blev idømt ungdoms-
fængsel. Hermed fik Viktor den 
tvivlsomme ”ære” at blive Danmarks 
første ungdomsfængselsfange.
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deligt præg af noget gammeldags over 
sig. I denne artikel vil jeg se på, hvilke 
tanker der lå bag oprettelsen af fængslet, 
samt hvorledes fængslet indgik i den 
store retsreform, som blev vedtaget i 
1930. Endvidere belyses det spil, der 
fandt sted forud for valget af Søbysøgård 
som stedet for etableringen af landets 
første egentlige ungdomsfængsel, samt 
enkelte resultater af de første års an-
strengelser.

Den udenlandske påvirkning
Selve arbejdet med etableringen af det 
danske ungdomsfængsel var båret af en 
klar optimistisk tilgang. Årsagen til op-
timismen skal søges i samtidens stærke 
fremhævelse og tro på det engelske 
Borstal-system. Hvad var så nærmere 
bestemt Borstal-systemet? Navnet er 
udsprunget af de initiativer, der var 
påbegyndt som et forsøg i den lille by 
Borstal nær Rochester i 1902. De prin-
cipper, som lå til grund for "borstal", 
blev opstillet i en betænkning fra the 
Departmental Committee on Prisons 
af 1894 (the Gladstone Committee). 
Betænkningen blev afgivet i april 1895. 
Gladstone-udvalget var påvirket af de 
principper, som var formuleret i USA 
– specielt omkring Elmira Reformatory 
i staten New York. Men som den engel-
ske fængselskommissions formand, sir 
Evelyn John Ruggles-Brise udtalte efter 
et besøg, så fandt han de grundlæggende 
principper særdeles imponerende, men 
måden hvorpå man bragte den til prak-
tisk anvendelse lidet imponerende.1 En 
betragtning, som også kom til at gælde 
for store dele af de danske ungdoms-
fængsler.
 De første engelske tiltag fandt sted 
i Bedford-fængslet i 1901, men forsø-
get blev det følgende år flyttet til det 

gamle fængsel i landsbyen Borstal ved 
Rochester i Kent. Den drivende kraft og 
initiativtageren var den indflydelsesrige 
sir Ruggles-Brise, som også var general-
direktør for det engelske fængselsvæsen. 
I forsøgsårene frem til 1908 udvalgte 
man unge blandt de indsatte i Londons 
fængsler, som var idømt mindst seks 
måneders fængsel, altså unge der havde 
udvist betydelig kriminel adfærd. I Bor-
stal blev de opdelt i henhold til deres 
forseelses karakter, underkastet streng 
disciplin og sat til hårdt fysisk arbejde. 
Det lå væsentligt tungere med at give de 
indsatte en egentlig håndværksmæssig 
oplæring. Ved hjælp at et pointsystem 
kunne de avancere og gøre sig fortjent 
til små fordele ved hårdt arbejde og god 
opførsel. Efter løsladelsen blev de stadig 
holdt under opsyn, ud fra ønsket om 
at hjælpe dem, men samtidig blev der 
indsamlet materiale, som skulle videre-
udvikle systemet, så det kunne opnå en 
mere permanent officiel status. Bestræ-
belserne vandt gehør og blev nedfældet 
i Prevention of Crime Act af 1908. Der 
blev generelt skabt en positiv aura om-
kring tiltagene, og med vedtagelsen af 
The Criminal Justice Act i 1914 blev det 
understreget, at systemet skulle videre-
udvikles med vægt på arbejdstræning, 
oplæring og undervisning. Der skulle 
med andre ord ske en distancering til 
de traditionelle fængsler. Realiteterne 
var og forblev dog noget anderledes, end 
disse tanker kunne forlede en til at tro. 
Det traditionelle fængselssystem med 
kadaverdisciplin blev lempet en smule, 
men på ingen måde afskaffet, og hvad 
angår tilbuddet om oplæring og under-
visning, var der i de første årtier meget 
langt mellem visioner og virkelighed. 
 I 1928 fulgte skriftet "The Borstal 
System", som på en euforisk måde rede-
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gjorde for principperne, de gode resul-
tater og de visioner, der kunne gøre sy-
stemet endnu bedre.2 Det er et i sandhed 
interessant skrift fyldt af "tidsånd”, men 
det afslører samtidig et væld af modsæt-
ninger og indbyrdes uforenelige tiltag. 
Skriftet afspejler netop de indbyggede 
paradokser og mærkværdigheder, som 
ungdomsfængselsinstitutionen repræ-
senterede i hele sin levetid. Det gjaldt i 
England såvel som i de nordiske lande 
og andre steder, hvor der opstod efter-
ligninger. I skriftet tales der om at finde 
mulighederne i hvert enkelt individ, der 
tales om, at enhver last er repræsenteret 
i den forskelligartede forsamling, men 
næsten også enhver dyd. Under ”ophol-
det” sker den moralske uddannelse og 
opdragelse. Derved udvikles hver enkelt 
drengs gode egenskaber. Før havde man 

et straffesystem over for unge, hvor man 
hamrede på den unge for at forme ham. 
Det var nu afløst af ideerne om, at den 
unge var som ler, der kunne formes ved 
hjælp af tryk. I Borstal-systemet skulle 
de betragtes som levende organismer 
med hver deres muligheder og anlæg. 
Opgaven var ikke at tvinge eller presse 
dem ind i en bestemt form, men at 
vække deres egne impulser til at handle 
rigtigt og stræbe efter, hvad der var godt 
og rent, således at det var dem selv og 
ikke andre, der reddede dem fra at gå til 
grunde i kriminalitet.3 De rammer, der 
skulle virkeliggøre disse tiltag, havde 
nu stadig en høj grad af pres og stok-
kemetode over sig. På anstalten blev de 
kronraget, iklædt sportsdragt – som vel 
lige så vel kunne betegnes som en fan-
gedragt – korte bukser og strømper med 

Så smukt tager Statsfængslet på Søbysøgård sig ud en tidlig forårsdag i 2011. Fra 1933 til 1973 funge-
rede det som ungdomsfængsel. Hvad et ungdomsfængsel var, og hvorledes det blev etableret, er emnet 
for artiklen (Privateje).

Fynske Årbøger 2011



Peter Fransen126

kulørte borter. Påklædningen var nær-
mest grotesk med et system med straf 
og begunstigelsessymboler. Drengene 
bar enten brunt eller blåt tøj, og mellem 
de to grupper var der et stærkt skel. De 
brune skulle første lære at indordne sig 
under anstaltens ånd og tone. De blå 
havde gennemgået udviklingsstader 
inden for fængslet og erhvervet begun-
stigelser. Der blev ikke lagt skjul på, at 
begunstigelsessystemet tjente et dobbelt 
formål – at virke ansporende og mulig-
gøre et væld af disciplinære straffe. 
 For at få den rette ånd ind på anstal-
terne blev det understreget, at der skulle 
stilles store krav til personalet. Det kun-
ne jo lyde nok så tilforladeligt, men med 
følgende beskrivelse kunne det nu nok få 
én til at tvivle: "kun den fødte Fører kan 
virkelig hæve Tonen blandt dem og faa 
dem alle til at følge sig”.4

 Alligevel var der faktisk væsentlige 
reformtiltag under udvikling. De tiltag, 
der adskilte et ungdomsfængsel fra et 
voksenfængsel, blev til stadighed vide-
reudviklet. Fra slutningen af 1920`erne 
blev niveauet for undervisningen højnet 
med generelt bedre lærerkræfter. Hertil 
kom, at der blev indført et system, hvor 
unge blev opdelt i mindre grupper med 
én tilknyttet lærer, betjentene skulle 
ikke længere bære uniform, og der blev 
udnævnt kvindelige betjente. Der blev 
oprettet biblioteker, og de indsatte blev 
aktivt tilskyndet til at dyrke hobbies 
og sport. Som noget helt nyt støttede 
institutionerne nu aktivt, at de indsatte 
gennem disse aktiviteter kunne komme 
i kontakt med verden uden for fængslet.
 
De danske bestræbelser for at få 
etableret et ungdomsfængsel
De danske fængselsfædre var meget 
optaget af det engelske Borstal-system, 

men at tilblivelsen af en dansk Bor-
stal-institutionen blev så langstrakt, 
skyldes til dels, at ordningen lovteknisk 
var knyttet til straffeloven. Den eksi-
sterende straffelov fra 1866 med dens 
senere midlertidige tillæg af 1897, 1905 
og 1911 havde længe trængt til mere end 
et serviceeftersyn, men flere behjertede 
forsøg var i årenes løb kuldsejlet. Inden 
for de eksisterende rammer havde man 
ved oprettelsen af Straffeanstalten i 
Nyborg i 1913 forsøgt at tilnærme sig 
Borstal-systemet. 
 Hele fængselsvæsenet var i 1910 ble-
vet administrativt reorganiseret og styr-
ket ved oprettelsen af Direktoratet for 
Fængselsvæsenet.5 Direktoratets første 
direktør, Thorkil Fussing, udtrykte sine 
tanker med Nyborg på følgende måde: 

”Ligesom Opdragelsesvæsenets Slut-
sten bør være Opdragelsesanstalten 
med den ”lukkede” Afdeling, saaledes 
bør Fængselsvæsenets Begyndelses-
stadium for den unge Lovovertræder 
være et Opdragelsesfængsel – eller 
som det ofte kaldes – et Ungdoms-
fængsel, som Staten administrerer, 
hvor den Unges Behandling er indret-
tet med Opdragelse som Formaal, og 
hvor han derfor kan blive, saalænge 
som dette Formaal kræver”.6 

Under den gældende straffelov kunne 
Nyborg Straffeanstalt dog ikke blive et 
egentligt ungdomsfængsel, da de unge 
fanger alle var idømt en tidsbestemt 
straf. Straffeanstalten skulle modtage 
forbedringshusfanger indtil 23 år (se-
nere forhøjet til 25 år). Der blev i forhold 
til de ældre straffeanstalter, Horsens 
fra 1853 og Vridsløselille fra 1859, lagt 
større vægt på skoleundervisning, træ-
ning gennem arbejde, gymnastik m.v., 
om end det reelt stadig var den gengæl-
dende straf og den for anstalten nyttige 
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arbejdsdrift, der var i højsædet. Noget 
barokt hævdede fængselsinspektøren 
for Nyborg, Cai Jensen, at svagheden 
ved Nyborg Straffeanstalts virke var, at 
flertallet af forbedringshusfangerne var 
idømt for kort straf til at kunne nyde 
godt af den afgørende positive påvirk-
ning af de unge fanger, som fængslet 
kunne give!7

 Set ud fra et mere overordnet per-
spektiv var disse tiltage et klart signal 
om, at det var behandlingsoptimismen, 
der herskede. Efter at flere kommissio-
ner havde arbejdet med forslag til den 
nye straffelov, var tiden i 1924 moden 
til, at Socialdemokratiet ved justits-
minister K.K. Steincke endelig kunne 
fremsætte forslag om en ny straffelov, 
som muliggjorde bl.a. oprettelsen af 
ungdomsfængsler. Forinden havde mi-
nisteriet og direktoratet arbejdet videre 

med kommissionens forslag. Dette ar-
bejde blev udført af direktøren for fæng-
selsvæsenet Thorkil Fussing, kontorchef 
L.N. Hvidt fra Justitsministeriet samt 
departementschefen Frits Schrøder. En 
klar forskel mellem regeringens forslag 
og kommissionsflertallets anbefaling 
var spørgsmålet om domstolenes og ad-
ministrationens indbyrdes kompetence. 
Kommissionen foretrak, at det var et 
domstolsorgan, der skulle træffe beslut-
ning i forbindelse med løsladelse af de 
mere tidsubestemte straffe – herunder 
løsladelse fra ungdomsfængsel. Regerin-
gen mente, at det principielt kunne være 
rigtigt, men at det var de myndigheder, 
der havde med personerne at gøre i det 
daglige, der skulle have kompetence 
til at iværksætte løsladelse. En diskus-
sion, som i forskellige varianter skulle 
fortsætte igennem hele perioden med 

Nyborg Statsfængsel fik i 1933 en modtagelses- og isolationsafdeling for ungdomsfængslet.  Alle, der 
blev idømt ungdomsfængsel, blev afleveret i Nyborg. Ordningen var tænkt som en midlertidig foran-
staltning, men kom til at fungere i hele perioden frem til 1973. På billedet fra 1937 overværer fangerne 
en friluftskoncert ved politiets sangkor. Koncerten foregik inden for murene, og som det fremgår under 
skarp bevogtning. Kilde: Direktoratet for Kriminalforsorgen. 
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ungdomsfængsler.
 Ministeriet og Steincke havde 
grundigt forberedt fremlæggelsen, og 
fremlæggelsestalen var særdeles vel-
funderet. Steinckes tale fra 1924 giver 
et indblik i, hvorledes tankegangen var 
på det strafferetslige område blandt de 
reformvenlige kredse i 1920`erne. Om 
forbrydelses-bekæmpelse udtalte han: 

"Denne Kamp kan i Virkeligheden 
kun tages op for Alvor ad to forskel-
lige Veje; den ene Vej er den almin-
delige politiske og sociale Kamp for 
Afskaffelse af de daarlige Samfunds-
forhold, den anden Vej er den mere 
objektive Bedømmelse og Behand-
ling af Forbrydelsen end den rent 
følelsesmæssige, den rent hævn- eller 
gengældelsesmæssige bestemte".8 

Med det fremlagte forslag kom især sær-
behandlingen i fokus, forstået således at 
en hel række forbrydere skulle udson-
dres, da de ikke kunne betragtes eller 
behandles som fuldt ansvarlige. Det blev 
direkte anført, at 

"man straffer ikke Børn, man straf-
fer heller ikke unge, som der endnu 
er Haab om at opdrage, man under-
giver den Værgeraadsforsorg eller 
anden opdragende Forsorg. Man 
straffer heller ikke, men internerer 
de sindssyge, de aandssvage, visse 
Psykopater osv. Men noget tilsvaren-
de gælder overfor forskellige arter af 
degenererede Personer, der er sløvet 
af drik eller forskellige udskejelser".9 

Hermed var grundargumentation præ-
senteret for den specialisering som 
forslaget lagde op til med at supplere 
de almindelige fængsler med ungdoms-
fængsel, sikkerhedsforvaring, arbejds-
hus m.m. Steincke gik i sin fremlæg-
gelse endog så vidt som til at hævde, at 
ungdomsfængsel ikke var nogen egentlig 

straf!10 Linjen blev fulgt op af partifæl-
den J.P. Sundbo, der med henvisning til 
en artikel i Nordisk Tidsskrift for Straf-
feret gjorde gældende, at det engelske 
ungdomsfængsel ikke måtte være et 
fængsel, men en institution. Det var ikke 
straf, der skulle idømmes, men helt og 
holdent opdragelse. Sundbo mente der-
for, at navnet ungdomsfængsel var uhel-
digt, i stedet foreslog han navnet ung-
domshæfte.11 Senere skulle også denne 
navnestrid være et tilbagevendende 
emne, hvor især navnet arbejdsskole fik 
flere tilhængere. Ungdomsfængslet blev 
dog både teknisk og juridisk et fængsel. 
Det, som ifølge Steincke herefter især 
ville mangle, var effektive foranstaltnin-
ger til at søge at sikre såvel samfundet 
som forbryderne selv imod tilbagefald. 
Forsorgsarbejdet efter løsladelsen blev 
gennemført gennem private fængsels-
selskaber, der om end med statsstøtte 
ikke var rustede til at løfte opgaverne – 
denne del lå dog uden for straffeloven. 
Der skulle dog stadig forløbe 10 år. Rigs-
dagens vedtagelse af straffeloven blev 
alt andet end en ekspeditionssag.  Hele 
tre forskellige justitsministre skulle få 
"fornøjelsen" af at fremlægge et sådant 
lovkompleks, inden den endelig kunne 
vedtages i 1930 med ikrafttrædelse fra 
1933. En af de markante personligheder 
bag straffeloven af 1930, rigsadvokat 
August Goll, formulerede det således, 
at intentionen med loven var overgan-
gen fra den traditionelle metode, der 
væsentligst tog sit udgangspunkt i den 
begåede strafbare handling som isoleret 
kendsgerning, til et system, der bygger 
repressionens art og omfang på hensy-
net til gerningsmandens individualitet 
– så vidt muligt. Princippet blev lanceret 
som et nyt system inden for lovovertræ-
delses-bekæmpelse. Det var nu ikke så 
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nyt, men understregningen af elemen-
tets væsentlighed kunne nok have sin 
betydning. En nyskabelse var derimod 
oprettelsen af ungdomsfængslet som 
institution. Ungdomsfængsel blev med 
straffeloven af 1930 § 41-43 indført som 
en særlig fængselsform for unge lovover-
trædere. Når en person mellem 15 og 21 
år gjorde sig skyldig til straf af fængsel 
for en forbrydelse, der måtte anses som 
udslag af forbryderiske tilbøjeligheder 
eller hang til lediggang eller til at søge 
slet selskab, blev personen dømt til 
straf på et ungdomsfængsel, såfremt 
retten fandt, at varige opdragende og 
uddannede foranstaltninger ville være 
formålstjenlige. Der var ikke tale om en 
tidsbestemt straf, men straffen kunne 
vare i op til 3 år, i specielle tilfælde 4 år. 

Et særligt fængselsnævn traf afgørelsen 
om, hvorvidt den dømte kunne løslades 
inden de 3 år. Løsladelsen skete altid på 
prøve med tilsyn. Nævnet bestod af en 
dommer som formand, direktøren for 
fængselsvæsenet, en psykiater samt re-
præsentanter fra forsorgsarbejdet.12

Etableringsfasen
Nu kunne det konkrete arbejde med 
etableringen af et ungdomsfængsel for 
alvor gå i gang. Ungdomsfængslet blev 
genstand for sin helt egen kommission, 
der detaljeret skulle tage sig af tilveje-
bringelsen af ungdomsfængslet.13 Selve 
kommissionsbetænkningen kan ved 
første øjekast forekomme noget blodfat-
tig og består væsentligt af en kort præ-
sentation af, hvad denne nye institution 

Et eksempel på det forhåndenværende søms princip. Billedet viser en trædrejebænk, konstrueret af 
snedkeren på Søbysøgård, og brugt af fangerne i snedkerværkstedet i 1930’erne. Tegningerne havde 
snedkeren fra en bog på fængslets bibliotek, og træet havde han fået fra fængslet i Nyborg. Museet på 
Søbysøgård. Foto: Privateje.  
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skulle indeholde, og en ganske detaljeret 
redegørelse for selve den fysiske ind-
retning af ungdomsfængslet, samt en 
større rapport om planerne for indret-
telse af en ny Borstal-institution ved 
Lowdham Grange i Nottinghamshire.14 
Kommissionen har imidlertid efterladt 
sig et ganske omfattende og oplysende 
arkivmateriale, bl.a. med referater fra 
udvalgsmøderne og de tilhørende un-
derudvalgsmøder.15 Interessant er det 
også, at udvalget fortsatte, efter at be-
tænkningen var afgivet. Det var i dette 
udvalg, at retningslinjerne for landets 
ungdomsfængsler blev konkretiseret. I 
kraft af dette materiale er det muligt at 
komme anderledes tæt på de til tider 
ganske modsætningsfyldte holdninger 
og tendenser, der gjorde sig gældende 
inden for udvalgt. Udvalgets medlem-
mer var direktør for fængselsvæsenet 
Erik Kampmann (formand), rigsadvokat 
August Goll, præsident i Østre Landsret 
Olaf Haack, overinspektør ved opdragel-
seshjemmene Oluf P.J. Skjerbæk, kon-
torchef i Justitsministeriet Fr. Lucas, 
kontorchef i Direktoratet for Fængsels-
væsenet Vilhelm Weibüll og fængsels-
inspektør ved Nyborg Straffeanstalt Cai 
Jensen. Sekretæren for udvalget var eks-
peditionssekretær i Justitsministeriet E. 
Riis. Alle udvalgsmedlemmer var frem-
trædende jurister. Da ungdomsfængslet 
var et nyt initiativ inden for dansk straf-
feretspleje, kan det ikke undre, at der 
var mange problemstillinger, man stod 
ganske famlende over for. Udvalgets 
medlemmer var inspireret af det en-
gelske system, men når det kom til den 
praktiske udmøntning, var der mange 
pragmatiske og "hjemlige" forhold, der 
spillede afgørende ind. Nogle spørgsmål 
som f.eks. omkring placeringen måtte 
naturligvis blive et dansk anliggende, 

men omvendt viser selv denne debat i 
udvalget nogle helt karakteristiske træk 
omkring begrebet "behandlingen af ung-
domsfanger".  

Placeringen af institutionen
Hvis man tror, at nutidens kamp om 
at tiltrække sig offentlige institutioner 
er et nyt begreb, så tager man grundigt 
fejl. Spørgsmålet om placeringen af et 
ungdomsfængsel gav anledning til en 
storm af henvendelser til udvalget, hvor 
næsten alle dele af landet var involveret i 
ønsket om at faldbyde sig som netop dét 
bedste sted. Motiverne synes ligeledes at 
være mangfoldige. Udviklingsstøtte til 
sit lokalområde – en lange række borg-
mestre og sogneråd var her ude med 
snøren. Der var også privatpersoner, der 
øjnede muligheden for at få afsat mere 
eller mindre dårligt forrentede bedrif-
ter, badehoteller, ja rækken er lang, og 
flere af tilbuddene meget opfindsomme, 
men reelt uden interesse for udvalget. 
En medvirkende årsag til, at interessen 
var så overvældende har givet været, 
at justitsminister Zahle i et radiofore-
drag havde opfordret til, at der blev 
fremsendt tilbud med hensyn til place-
ringen af et ungdomsfængsel. Ikke blot 
ungdomsfængslet var en ny foreteelse, 
det var vist også første gang, at statsra-
diofonien så direkte havde stimuleret en 
"lytterkonkurrence". 
 I alt indkom der 71 forslag til place-
ringen af fængslet.16 Inden det konkrete 
udskillelsesløb blev iværksat, blev der 
fremsat en række principielle overvejel-
ser. Det havde tidligere været bragt på 
bane, at ungdomsfængslet kunne opret-
tes i tilknytning til straffeanstalten i Ny-
borg – en mulighed som blev fremført 
af bl.a. Cai Jensen, fængselsinspektøren 
fra Nyborg. Der blev dog hurtigt enighed 
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om, at ungdomsfængslet ikke burde op-
rettelse i tilknytning til straffeanstalten i 
Nyborg. Kun en lille del af de daværende 
450 pladser ville kunne tages i brug 
som ungdomsfængsel, og en sammen-
blanding af ungdomsfængsler og andre 
fanger blev fastslået som uheldig. Ny-
borg-anstalten var et fængsel for ganske 
belastede kriminelle, så det, man fryg-
tede, var en uheldig påvirkning fra ældre 
fanger. Justitsminister Zahle, der aktivt 
havde arbejdet med ungdomsfængsels-
sagen, havde i Landstinget fremhævet 
Pavillon-Systemet, som blev anvendt 
ved de mest avancerede engelske Bor-
stal-anstalter, med flere "houses”, hver 
med sin "tutor" eller "housemaster" med 
klare forbilleder i det engelske kostsko-
lesystem. Kampmann ville selv tage 
til England i slutningen af juli måned 
1930 for at bese Borstal-institutionen i 
Feltham, men også andre undenlandske 
institutioner påkaldte sig interesse. På 
det første udvalgsmøde blev det beslut-
tet at besøge ungdomsfængslet "Hahn-
öfersand" på en ø i Elben i nærheden af 
Hamborg og statsopdragelsesanstalten 
"Bona" i Sverige. I mellemtiden var al-
lerede en del indenlandske steder blev 
beset, og mange skulle følge efter.
 Spørgsmålet om en eventuel pla-
cering på en ø blev genstand for nogen 
debat, stimuleret af at Vigelsø i Odense 
Fjord også var i spil ligesom Slotø i Nak-
skov Fjord, Orø i Holbæk Fjord, øerne 
Agersø og Omø ved Skælskør samt Siø 
i det sydfynske øhav for blot at nævne 
nogle af de øer, som udvalget havde 
modtaget indberetninger om. Placering 
af fanger på en ø havde allerede en lang 
international tradition bag sig. Det, 
man søgte, var muligheden for at iso-
lere fangerne fra omverdenen samtidig 
med at give friere forhold på øen, hvor 

flugtmulighederne skulle begrænses af 
havet i stedet for en ringmur. Goll på-
pegede, at om vinteren kunne vandet jo 
fryse til, og Skjerbæk sekunderede ved 
at fremhæve, at en flugt over isen kunne 
udsætte fangens liv for fare. Kampmann 
mente nu nok, at de fleste fanger ville 
hytte deres skind, men medgav at en 
ulykke af den type ville vække stor og 
uønsket opsigt. Placeringen på en ø gav 
dog også problemer i forhold til et af de 
andre formål som uddannelse og opdra-
gelse til at blive gode samfundsborgere. 
Ideerne om isolation som vejen frem var 
et overstået kapitel. Selvom formulerin-
gerne stadig var ganske uklare, blev der 
hurtigt enighed om at opgive tanken 
om den totalt afsondrede beliggenhed. 
Næsten som en logisk konsekvens heraf 
fremkom Weibüll og Kampmann med 
den ide, at en halvø måtte være en god 
løsning, da det gav en naturlig isolering 
på tre sider og en landfast forbindelse. 
Igen var ideen ikke blot teoretisk, men 
funderet i forslag om landtanger ved 
Agernæs og Føns begge på Fyn. Sidst-
nævnte blev markedsført af Zahles par-
tifælde A. Nordahl-Petersen, der kunne 
berette om, "at det vil være af uvurderlig 
opdragende Betydning, om Ungdoms-
fængslet blev lagt saaledes, at der var rig 
Lejlighed til at benytte Strandbade og 
Strandluft".17 En variant af den i tiden 
ganske udbredte antagelse, at frilufts-
liv og fællesskab var midlet, der kunne 
bringe unge på ret kurs.
 De forslag, der reelt var i spil, 
var foruden Søbysøgård følgende: 
Stenagergaard pr. Mesinge, Overbjerg 
ved Frederikssund, Grøngrøft nord for 
Gråsten, Taarholm ved Korsør og Lan-
derupgaard 10-15 kilomenter nordøst 
for Kolding. Alle steder blev besigtiget 
– samt et dusin andre. Landerupgaard 
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var i længere tid en klar favorit. Der 
var tale om et skolehjem med et jordtil-
liggende på 141 ha., som blev anset for 
attraktiv, fordi udvalget antog, at det 
kunne blive en relativt billig løsning, 
da bygningerne allerede var indrettet 
til et beslægtet formål. Hertil kom det 
faktum, at den selvejende institution 
var subventioneret af staten, så prisen 
kunne sikkert forhandles. Endnu mere 
næring fik Laderupgaard-løsningen, 
da det på et senere møde kom frem, at 
stedet blev anset for at være for stort til 
det brug, Socialministeriet kunne gøre 
af det. Selve bygningerne viste sig dog 
at være i en meget dårlig forfatning, så 
i stedet blev det Søbysøgård, der tiltrak 
sig stadig større opmærksomhed, om 
end stedet i første omgang blev vurderet 
til at være alt for dyrt. Et andet problem 
var den omstændighed, at der alle-
rede var et stort fængsel på Fyn, hvilket 
kunne bevirke politiske vanskeligheder 
ved også at oprette et ungdomsfængsel 
her, ihukommende den store interesse, 
der havde vist sig fra alle dele af landet. 
Kampmann mente dog at have en trumf 
i ærmet, såfremt valget faldt på Søbysø-
gård. Af økonomiske grunde kunne den 
lukkede afdeling samt modtagelsen af 
fangerne foregå i Nyborg Statsfængsel, 
i hvert fald indtil videre. Selvom det 
var et brud med ønsket om helt at holde 
ungdomsfængslet fri fra almindelige 
straffeanstalter, kunne der henvises til, 
at man i England havde et lignende sy-
stem. Ret beset kunne fangerne vel også 
være blevet transporteret til et hvilket 
som helst sted fra Nyborg, men under 
alle omstændigheder tilsluttede både 
Haack og Goll sig straks tanken. Cai Jen-
sen, der oprindelig selv havde ønsket at 
placere hele ungdomsfængslet i Nyborg, 
var også med på ideen.

 Kampmann rejste spørgsmålet 
om, hvilket princip der skulle lægges 
til grund for opførelsen. De ungdoms-
fængsler, han havde set i Feltham, havde 
et fængselsagtigt præg, som ikke bekom 
ham vel. I opposition hertil fremhæ-
vede landsdommer Haack, at loven nu 
engang krævede, at der blev oprettet et 
ungdomsfængsel og udvalget derfor var 
bundet til at give det et fængselspræg. 
Han kunne dog gå med til, at det fik et 
hyggeligere og venligere præg end et 
egentligt fængsel. 
 Ganske visionært blev det påpeget, 
at arbejdsskolen burde ligge i nærheden 
af en større by, bl.a. af hensyn til elever-
nes anbringelse i det frie erhverv og for 
at etablere en levende forbindelse med 
håndværk og industri. En placering i 
nærheden af en større by ville også lette 
muligheden for at supplere anstaltens 
lærerkræfter med fagfolk udefra. 
 Selve projektet omkring Søbysøgård 
fik i den endelige betænkning nærmest 
et  poetisk skudsmål, i hvert fald hvad 
de naturskønne omgivelser angik. Fol-
ketingets og Landstingets Finansudvalg 
gav i marts 1931 deres tilslutning til 
erhvervelse af Søbysøgård Avlsgaard 
og Hovedbygning til et beløb, der ikke 
måtte overstige henholdsvis 287.000 
kr. og 65.000 kr. For at spare ønskede 
man ikke at købe større jordtilliggen-
der. Det, der kom til at volde de stør-
ste vanskeligheder, var planerne om 
indretningen af fængslet og de omfat-
tende nybygninger, udvalget anså for 
påkrævet. De enkelte afdelinger blev 
anset for nødvendige for at understøtte 
behandlings- og opdragelsesformålene 
samt ikke mindst for at kunne afvikle 
fængselsforløbet i overensstemmelse 
med de faser og stadier, som udvalget 
ligeledes anså for fremmende.18 Der blev 
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i samarbejde med Justitsministeriets 
tilsynsførende arkitekt Th. Andersen 
og det rådgivende ingeniørfirma Crone 
og Koch foreslået en række nybygninger 
m.m., og udgifterne hertil var store, ca. 
1 million. Ved – foreløbigt – at droppe 
isolationsafdelingen og skære ned på 
antallet af specialafdelinger kunne 
beløbet dog reduceres til 750.000 kr. 
Optimismen var stor, og Direktoratet for 
Fængselsvæsenet gav grønt lys til, at der 
fra Nyborg Straffeanstalt kunne opret-
tes en fangekoloni på Søbysøgård, som 
kunne forestå de indledende arbejder i 
forbindelse med indretningen af ung-
domsfængslet.19 Tilladelsen forelå den 
16. juni, og udrykningen skete mindre 
end en uge efter. Kolonien blev hævet 
igen den 28. november 1931. 46 fanger 
deltog i arbejdet, som primært bestod i 
arbejde i køkkenhaven og parken. Der 
blev dog også påbegyndt istandsæt-
telsesarbejde under ledelse af ingeniør 
Crone. Fangekolonier var øjensynligt 
en succes, i hvert fald ansøgte Cai Jen-
sen allerede i januar 1932 om tilladelse 

til igen at oprette en fangekoloni til det 
kommende forår.20  Det blev fremhævet, 
at ved at så og tilplante så hurtigt som 
muligt kunne kolonien sikkert forsyne 
sig med grønsager hele sommeren. Di-
rektøren for fængselsvæsenet bifaldt 
uden betænkeligheder denne del af pro-
jektet, men havde dog betænkeligheder 
ved det omsiggribende projekterings-
arbejde, som ingeniør Crone lod ud-
føre i sommeren 1932. Direktoratet gav 
således i september tilladelse til, at det 
projekterede kloakarbejde kunne udfø-
res ved fangearbejdskraft. Det blev dog 
kraftigt understreget, at det skulle ske på 
en forsvarlig måde, hvor der blev taget 
hensyn til, at fangerne ikke var vant til at 
medvirke til et sådant arbejde.21 Balan-
cen mellem at udnytte næsten gratis ar-
bejdskraft og give fangerne et menings-
fuldt arbejde var hårfin. Arrangementet 
leder uvilkårligt tanken hen på et præcis 
samtidigt engelsk projekt, udført af ung-
domsfængselsfanger. Fangekolonien på 
Søbysøgård bestod også af unge fanger, 
men det skal understreges, at der endnu 

Opførelsen af fangebygningen på Søbysøgård 1932-33 Kilde: Nørre Søby lokalhistoriske arkiv.
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ikke var tale om unge, der havde fået en 
dom til ungdomsfængsel. Der var tale 
om fanger, der var potentielle klienter 
til ungdomsfængslet, typisk med en 
dom på 1 års forbedringshusarbejde.22 
Det lykkedes ikke som i England at få 
en goodwill ud af arbejdet ved bevidst 
at markedsføre det nye initiativ over 
for pressen – denne tankegang lå stadig 
det danske fængselsvæsen fjernt. Hele 
ungdomsfængselsprojektet løb i stedet 
ind i strid modvind. Den presseomtale, 
Søbysøgård fik, lød på, at prisen måtte 
anses for uacceptabel. De økonomiske 
konjunkturer var ikke med projektet.23 
 Effekten udeblev da heller ikke. 
Kampmann kunne i begyndelsen af 1932 
meddele underudvalget, at forslaget om 
et ungdomsfængsel, således som udval-
get havde foreslået, var blevet standset. 
Der kunne nu højst blive tale om at 
bygge en af de projekterede alminde-
lige afdelinger på Søbysøgård og i øvrigt 
huse de øvrige ungdomsfanger i Nyborg. 
Søbysøgård vil nærmest blive en koloni 
under Nyborg. Kampmann kom ikke 
nærmere ind på årsagerne til, at projek-
tet var blevet beskåret, men det, der bl.a. 
gav de økonomiske problemer, var, at 
den nye straffelov forudsatte, at staten 
tilvejebragte nye anstalter og foretog 
ombygningsarbejder ved eksisterende 
fængsler for ganske anseelige beløb. 
Specielt anlæggelsen af, hvad der i 1935 
blev taget i brug som psykopatfængslet 
og psykopatanstalt i Herstedvester, og 
etableringen af sikkerhedsforvarings-
anstalten i statsfængslet i Horsens, var 
hårde bevillingsmæssige konkurrenter. 
 Hertil kom, at planerne generelt 
skulle effektueres på et tidspunkt, da  
konjunkturerne var præget af den inter-
nationale økonomiske krise.
 Efterfølgende kunne justitsministe-

riet meddele, at finansudvalget foreløbig 
havde bevilliget 187.500 kr. til gennem-
førelse af ungdomsfængslet, hvoraf de 
første 10.000 kr. allerede var brugt til 
det kuldsejlede projekt.24 Pengene skulle 
bruges til:
1) Ombygningsarbejder på Nyborg 

Straffeanstalt (modtagelse- og isola-
tionsafdeling).

2) Istandsættelse af hovedbygningen på 
Søbysøgård.

3) Opførelse af fængselsafdeling på Sø-
bysøgård.

4) Nedbrydning og flytning af trælade 
på Søbysøgård.

Med disse meget beskårne fysiske ram-
mer kastede udvalget sig nu over den 
endelige udarbejdelse af retningslin-
jerne for, hvorledes de indsatte skulle 
håndteres. Ja, til at boltre sig hvad angik 
selve indholdet, men nej til at realisere 
de bygningsmæssige planer, som i hvert 
fald til dels blev anset som en forudsæt-
ning for ungdomsfængslets mulighed 
for at blive en succes. Når det kom til 
spørgsmålet om at bruge penge, blev 
den politiske opmærksomhed vakt.
 Fra ibrugtagningen i 1933 til 1943 
blev institutionen ledet fra Nyborg 
Statsfængsel for herefter at blive ophøjet 
til et selvstændigt fængsel med egen in-
spektør.

Arbejdet med retningslinjerne for 
domme til og ophold på ungdoms-
fængsel
Umiddelbart må man undre sig over, 
at den betænkning, der blev afgivet af 
udvalget i 1931, betegnes som første 
betænkning, for hvor er den eller de 
efterfølgende betænkninger om emnet? 
Forklaringen er, at betænkning nr. 2 
var planlagt og skulle indeholde de nær-
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mere anbefalinger til behandlingen af 
ungdomsfangerne. Så sent som i januar 
1933 konkluderede udvalget dog, at det 
ikke var nødvendigt at udarbejde yder-
ligere en betænkning. Det arbejde, som 
udvalget havde udført med udarbejdelse 
af anordning og af reglement, kunne blot 
fremsendes, vedlagt en kort skrivelse fra 
udvalget til Justitsministeriet. En be-
tænkning, der kunne give anledning til 
politisk opmærksomhed, ønskede man 
øjensynlig at undgå, og den fremskredne 
tid taget i betragtning blev regeringen 
stillet over for et fait accompli. Inden sa-
gen var nået så langt, var der foregået et 
intenst udvalgs- og underudvalgsarbej-
de. Allerede forud for udvalgets arbejde 
havde der  været nogen diskussion om 
det kommende ungdomsfængsel. Spe-
cielt spørgsmålet om klientellet havde 
ført til en meningsudveksling mellem 
Cai Jensen og viceinspektør K. Borg-
smidt-Hansen på den ene side og op-

dragelsesforsorgens repræsentanter på 
den anden. Kampmann opsummerede, 
at det nok ville blive den "moderate fløj" 
inden for opdragelsesforsorgen, som 
fremtiden ville give ret. Det betød, at 
klientellet sikkert ville komme til at be-
stå af mange, der havde været på opdra-
gelsesanstalter, og mange, som tidligere 
havde fået tiltalefrafald. Den opgørelse, 
som Cai Jensen havde udarbejdet tilba-
ge i 1928, bekræfter dette ved at påpege, 
at efter hans skøn ville 77 af de indsatte 
i Nyborg være havnet i ungdomsfæng-
sel. Men hertil mente han, at mellem 
25 og 50, der havde fået tiltalefrafald, 
ville være idømt ungdomsfængsel, hvis 
muligheden havde været til stede!25 Sagt 
på en anden måde: Ungdomsfængslet 
skulle anvendes, når forsorgen havde 
givet op. 
 Forholder vi os til dette, skulle fæng-
domsfængslet kiles ind mellem de unge, 
der sad i fængslet i Nyborg, og de unge/

Vue over Ungdomsfængslet Søbysøgård, Nørre Søby. Den tidligere hovedgård blev i 1930’erne købt af 
staten og fungerede fra 1933 til 1973 som ungdomsfængsel, hvorefter det fortsatte som fængsel. Fan-
gerne flyttede dog ikke ind på slottet, kun når overbelægning fordrede ekstraordinære tiltag. Der blev 
opført særlige bygninger til at huse de indsatte. De to første fængselsafdelinger ses på billedet som de 
to sammenhængende bygninger lige neden for fodboldbanen. Kilde: Nørre Søby lokalhistoriske arkiv. 
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børn, der blev sendt til landets strenge-
ste opdragelsesanstalt, Statsungdoms-
hjemmet Braaskovgaard. Nyborg Straf-
feanstalt var fra sin oprettelse i 1913 og 
frem til 1933 den anstalt, der skulle tage 
sig af unge forbedringshusfanger.26 I 
forhold til landets andre fængsler blev 
der lagt mere vægt på undervisning, 
arbejdstræning samt gymnastik.27 De 
fængselsideologier, der var herskende 
i anden halvdel af 1800-tallet – mani-
festeret ved fængslerne i Horsens og 
Vridsløselille - var på retur. På Braad-
skovgaard fandtes som nævnt en lukket 
afdeling med sit eget reglement, bestemt 
for elever i alderen 15-21 år, der havde 
udvist særlig slet opførsel eller havde 
vist en særlig vanskelig karakter, samt 
elever der blev fritaget for arrestop-
hold mod ungdomshjemmets garanti 
for deres tilstedeværelse.28 Der kunne 
anvendes både isolation og legemlig 
revselse samt fratagelse af almindelige 
fordele eller friheder og indskrænkning 
i ekstraforplejningen efter de generelle 
regler, der var gældende for anerkendte 
opdragelseshjem.29

De retningsgivende forskrifter for
opholdet på ungdomsfængsel
De regler, der blev opstillet i forbindelse 
med afsoningen, blev fastlagt i Kongelig 
Anordning af 31. januar 1933 angående 
fuldbyrdelse af Ungdomsfængsel over-
for Mandspersoner, samt Reglement 
for Fanger i Ungdomsfængsel af samme 
dato, udarbejdet af Direktøren for fæng-
selsvæsenet Erik Kampmann sammen 
med medarbejder i direktoratet, den 
senere direktør Hans Tetens. Forarbej-
det til bestemmelserne blev udført især 
af Cai Jensen og derpå gennemdrøftet 
og justeret i ungdomsfængselsudvalget 
og dettes underudvalg, der foruden Cai 

Jensen bestod af Kampmann, Skjerbæk 
og Weibüll. Umiddelbart må det undre, 
at det blev fængselsinspektøren i Nyborg 
og ikke en af de "tunge" jurister i ung-
domsfængselsudvalget, men da arbejdet 
med anordningen og reglementet blev 
sat i gang, var de oprindelige ambitioner 
for ungdomsfængslet allerede fordam-
pet. Fængslet skulle ledes fra Nyborg, og 
eksperimenterende forsøg á la de mest 
avancerede engelske Borstal-fængsler 
med små afdelinger, fordelt i pavilloner 
med hver sin "tutor" eller ”housemaster" 
var allerede blevet forladt, om ikke af 
anden grund så fordi de bygningsmæs-
sige rammer på Søbysøgård umiddel-
bart ikke var dertil. På den baggrund var 
valget nok mere forståeligt, men måske 
ikke særligt visionært. Hele udvalget 
havde oprindelig været meget inspireret 
af det engelske system, men udvalgets 
oprindelige visioner blev i endnu højere 
grad båret oppe af den norske indstil-
ling om indretning af en arbejdsskole 
på Bredtveit for unge lovovertrædere, 
afgivet af en komité under Justitsde-
partementet i februar 1930.30 Omvendt 
må det også understreges, at de diskus-
sioner, der havde været i udvalget med 
afsæt i de mest liberale og banebrydende 
dele af det norske forslag, allerede var 
skrinlagt af økonomiske hensyn, da Cai 
Jensen tog over. 
 Arbejdet voldte ham adskillige pro-
blemer, og det første udkast blev han 
sendt tilbage med efter fremlæggelse i 
underudvalget med besked om, at han 
skulle indarbejde de ændringsforslag, 
der var fremkommet på mødet, samt 
at anordningen skulle formuleres para-
graf for paragraf. Cand. jur. Cai Jensen 
havde øjensynlig ikke styr på den juri-
diske kodeks. Til det næste møde havde 
Kampmann selv udarbejdet oversigter 
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over lempelser og begunstigelser, der 
kunne komme i betragtning ved fan-
gebehandling. De var udarbejdet med 
almindelige fængselsfanger for øje, 
men han mente, at de også ville være 
af værdi for ungdomsfængselsudvalgets 
arbejde. Initiativet er interessant på to 
fronter. Dels viser det, at Cai Jensen 
ikke magtede opgaven med at udarbejde 
anordningen, dels viser det tydeligt, at 
reglerne klart tog udgangspunkt i en 
fængselsvirkelighed og ikke som i Norge 
og til dels i England en mere instituti-
onspræget virkelighed. 
 Helt samme tendens gjorde sig gæl-
dende, når det med hensyn til arbejds-
tiden blev anført, at den skulle følge 
samme dagsorden som ved det øvrige 
fængsel, samt at forplejningen i al væ-
sentlighed også skulle være af samme 
beskaffenhed som ved de almindelige 
fængsler. Hvad undervisningen og ar-
bejde angik, blev ambitionerne også 
skruet gevaldigt ned. Goll hævede, at 
udviklingen sikkert ville kræve yderli-
gere faglig uddannelse af fangerne, og 
derfor burde der ansættes flere mestre. 
Kampmann havde tidligere slået fast, 
at det ikke villle være muligt at opdrage 
alle til faglærte arbejdere, men at idéen 
med at uddanne dem til specialarbejdere 
var oplagt. I Sverige havde man bevidst 
satset på denne oplæring. Tilbage i 1930 
havde Fr. Lucas fremhævet, at det kunne 
være en idé at drive et automobilværk-
sted på anstalten, idet det erfaringsmæs-
sigt viser sig, at unge mennesker er inte-
resserede i den slags arbejde. Alle disse 
ideer, der set med eftertidens viden om 
samfundsudviklingen kunne have stillet 
flere af fangerne bedre ved løsladelsen, 
blev ikke prioriteret. Det blev landbrug 
og gartneri, der kom til at være hovedbe-
skæftigelsen på Søbysøgård.

 Et klassisk eksempel på, hvorledes 
bestemmelserne blev et kompromis, ses 
i spørgsmålet om disciplinærstraffen 
"vand og brød". Retspræsident Haack 
anså denne straf for uheldig og så den 
gerne helt afskaffet, subsidiært kunne 
han gå med til 6 dage som maksimum. 
Det kan tilføjes, at denne sanktion i Eng-
land i praksis var blevet afskaffet i 1922. 
Udvalgets øvrige medlemmer kunne 
dog tiltræde Cai Jensens udkast, hvor 
straffen kunne fuldbyrdes med 15 dage, 
således at der efter hver 3. dag skulle 
gives en mellemdag med almindelig for-
plejning. Cai Jensen udtalte direkte, at 
han anså det for påkrævet at have denne 
sanktionsmulighed over for uregerlige 
ungdomsfanger. Fr. Lucas udtalte, at 
han mente, der måtte lægges afgørende 
vægt på, hvad den praktiske fængsels-
mand mente. Resultatet blev, at Kamp-
mann ville forelægge synspunkterne for 
justitsminister Zahle. Det blev en ægte 
hybrid, hvor der kunne idømmes kost-
indskrænkning indtil 15 dage, men hvis 
der alene var tale om at give fangen vand 
og brød, måtte denne straf maksimalt 
udtrækkes til 6 dage og kun for personer 
over 18 år.31 Da underudvalgets forslag 
skulle behandles i plenum, blev det ud-
sat for kritik af August Goll, der var en af 
sin tids skarpeste juridiske begavelser. 
Allerede i 1905 havde han i sin lille bog 
om Forbrydelse og Straf lagt klar afstand 
til gengældelsesmotivet i strafferne og 
argumenteret for en individualisering 
af måden at se på forbryderen og om 
muligt forsøge at indrette staffen så 
lempeligt så muligt. Specielt vedrørende 
unge havde han den overbevisning, at 
"ingen forlader Anstalten uden en saa-
dan Uddannelse, at han er i Stand til at 
leve et hæderligt Liv".32 Dette synspunkt 
forfægtede han også i sin tilgang til 
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udformningen og retningslinjerne for 
ungdomsfængslet, dog uden nævnevær-
digt held. Goll forsøgte også at få indført 
flere af de mere progressive tiltag, som 
oprindelig have dannet grundlaget for 
iværksættelsen af ungdomsfængsels-
ordningen, kombineret med, at de rent 
juridisk skulle virke holdbare. Det gik 
så vidt, at han udarbejdede sit eget æn-
dringsforslag. Generelt var det dog kun 
mindre forhold, Goll fik ændret i forhold 
til det oprindelige udkast.
 Da redegørelsen skulle sendes til 
ministeren, understregede Kampmann, 
at konstruktionen var således, at den 
Kongelige Anordning indeholdt hoved-
reglerne, mens det mere detaljerede 
reglement var udarbejdet i henhold til 
bemyndigelse, nævnt i anordningen. 
Det betød, at de specificerede regler 
kunne ændres af fængselsvæsenet selv. 
Til støtte for denne opdeling henviste 
Kampmann til de engelske forhold, hvor 
behandlingsmåden af ungdomsfanger 
var blevet tillempet, efterhånden som 
udviklingen havde krævet det. Det skulle 
give nogenlunde frie hænder til at forme 
indholdet i fængslet. Store forhåbnin-
ger havde Haack tidligere udtrykt til 
inspektørens mulighed for at præge og 
udstikke de konkrete linjer for arbejdet. 
Netop inspektørens funktion og hele 
konstruktionen af et ungdomsfængsel 
krævede ifølge udvalget et særligt kva-
lificeret personale. Da det stod fast, at 
der ikke i første omgang skulle være 
selvstændig leder på Søbysøgård, fik 
Haack udvalgets opbakning til at frem-
sende udkastet til justitsministeren. 
Heri blev det indtrængende understre-
get, at ungdomsfængslet snarest "i sin 
Helhed installeres paa Søbysøgaard"33 
Det tyder ikke på den helt store tillid til, 
at Cai Jensen var den rigtige person til at 

præge ungdomsfængslet.
  Det, personerne ved fængselsvæ-
senet håbede at få ud af systemet, var 
i England ”jævne Arbejdere, til hvem 
der sjældent vil blive stillet Krav om 
mere fordringsfulde ”litterære” Opgaver 
end at skrive deres Navn og læse deres 
Avis." 34 Englands daværende stade som 
førende industrination var årsagen til, at 
det var en jævn arbejder, der blev målet. 
For Danmarks vedkommende skulle 
det blive landarbejdere, systemet sig-
tede imod. Et ambitionsniveau, der på 
mange måder kom til at hæmme mere 
end at fremme de indsattes muligheder 
efter fængselsopholdet.

Klientellet til ungdomsfængsel
Spørgsmålet om, hvem der burde idøm-
mes ungdomsfængsel, måtte naturligvis 
blive en domstolsbeslutning, men ret-
ningslinjerne skulle udstikkes af ankla-
gemyndigheden. Det blev således rigs-
advokatinstitutionen, der tog sig af dette 
spørgsmål. I december 1932 udsendte 
rigsadvokat August Goll et cirkulære 
om unge, der kunne idømmes ungdoms-
fængsel, og efter at ordningen var trådt 
i kraft, blev der foretaget enkelte små 
justeringer. Det indeholdt en vejledning 
om, hvilke forbrydergrupper ordningen 
især var møntet på.35 Opstillet punktvis 
var der tale om følgende:  
1) forbrydere, der har begået ejendoms-

forbrydelser, og som i henhold til 
loven om offentlig forsorg har været 
fjernet fra hjemmet og underkastet 
behandling i længere tid på skole- el-
ler ungdomshjem eller tidligere har 
udstået en eller flere straffe, og som 
derefter begår grove ejendomsforbry-
delser.

2) ejendomsforbrydere, der ikke tidlige-
re har været i konflikt med loven, men 
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hvor det af de foreliggende omstæn-
digheder klart fremgår, at det drejer 
sig om en vordende professions- og 
vaneforbryder. Den eller de nu begå-
ede forbrydelser kunne anses for at 
være særlig grove eller talrige, samt 
forbryderens subjektive farlighed og 
upåvirkelighed gennem opdragel-
sesforsorg eller almindelig straf. De 
karaktertræk, der skulle spejdes efter, 
var, citat: "førerevner, vagabondering, 
moralsk forkommenhed, trodsighed, 
underfundighed, listighed, lyst og 
evne til at udvikle specialer inden for 
ejendomsforbrydelsernes kreds o.l."

3) andre forbrydere, der har begået for-
brydelser af en betydelig grovhed, som 
måtte antages at være udslag af særlig 
ondartede eller perverse tendenser, 
citat: "en høj grad af råhed, for tidligt 
udviklet sanselighed, ondskabsfuld-
hed, grusomhed, ødelæggelseslyst, 
sensationstrang (derunder lyst til at 
se eller høre om store katastrofer, 
såsom ildebrande, togulykker, skibs-
forlis o.l.), overdreven egocentricitet, 
misforhold mellem de til forbrydelsen 
bestemmende motiver, og den skade 
forbrydelsen medfører, lyst til at 
spille helt, blive omtalt i aviserne eller 
i øvrigt henlede opmærksomheden på 
sig, stærkt impulsivitet o.l.).

Det var dét klientel, som ungdoms-
fængslerne var rettet imod i de første 
årtier af ordningens levetid. Retnings-
linjerne gjorde det nu ikke til nogen let 
sag at afgøre, om en person var egnet 
til ungdomsfængsel eller ej. Proceduren 
for afsoningen var et fremadskridende 
system med løsladelse som endemål. Sy-
stemet kan inddeles i tre hovedetaper 
1. Modtagelse. Afsoning i Nyborg Stats-

fængsel, almindeligvis i 2 måneder. 
Dog kunne opholdet forlænges yder-

ligere en måned og for fanger over 18 
år to måneder. 

2. Overflytning til Søbysøgård. Fæl-
lesbehandling. Varighed mindst fem 
måneder.

3. Overgangsledet til den betingede 
frihed efter løsladelsen. Forskellige 
lempelser. 

I tiden fra 1933 til og med 1940 blev der 
i alt afleveret 404 personer til ungdoms-
fængslet.36

 Cai Jensen udarbejdede til Nordisk 
Tidsskrift for Strafferet en statistik over 
disse. En tillempet udgave af denne gen-
gives nedenfor. 
 Det fremgår, at 68 % havde en kri-
minel karriere bag sig, inden ny krimi-
nalitet bevirkede, at de blev idømt ung-

I fængslet på Søbysøgård er der indrettet et lille 
museum, som rummer bl.a. denne rekonstruk-
tion af en ungdomsfængselscelle fra 1930’erne. 
Bemærk den originale natpotte, som en af fan-
gerne har udsmykket med initialerne AH. Hvem 
AH var, fremgår af artiklens næste billede. Foto:
Privateje. 
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domsfængsel. Fælles for langt hovedpar-
ten af de 404 afleverede var, at de blev 
dømt for tyveri; tallet var så højt som 
88 %, bedrageri var den næst hyppigste 
årsag med 6 %. Der havde ikke været 
nogle 15-årige blandt de dømte, men de, 
der var fyldt henholdsvis 18 og 19 år ved 
indsættelsen, udgjorde 70 %. De unge, 
der blev idømt ungdomsfængsel, havde 
typisk en urban baggrund. 72 % havde 
hjemsted enten i København (inkl. Fre-
deriksberg) eller en af landets øvrige 
købstæder, og hvad angik den erhvervs-
mæssige baggrund, tegnede ufaglærte 
ved industri og håndværk sig med over 
30 % for den største andel. Der tegner 
sig et markant andet billede af den typi-
ske fange end det gennemsnitlige billede 
af unge i Danmark i perioden. Selvom 
Cai Jensen også havde nogle opgørelser 
over straffens almindelige virkning og 
tilbagefaldets hyppighed, mente han, 
at perioden var for kort til, at der kunne 
drages holdbare konklusioner herom. 
 Tallene synes alligevel at afsløre, 
at det ikke gik så godt som forventet. 
Ungdomsfængslet kom i 1940’erne ud 
for to helt klassiske angreb, som helt lå 
på linje med de generelle fængselskri-
tikpunkter, som til stadighed har fulgt 
det moderne fængselsvæsen. Byrets-

sekretær C.A. Larsen offentliggjorde i 
1942 en undersøgelse, der viste, at de 
resultater, som fængslet kunne fremvise 
for indsatte i årene 1933-38, mildest talt 
ikke var overbevisende.37 I bedste fald 
lå tilbagefaldsprocenten på niveau med 
andre fængsler, og omkostningerne pr. 
indsat i ungdomsfængslet blev vurderet 
til at være højere. Byretsdommer Jørgen 
Berthelsen bakkede kritikken op med 
udsagnet om, at fangerne havde det for 
godt på Søbysøgård, og at de kostede for 
meget.38 Fængselsinspektør på Søbysø-
gård, Aage Hansen, forsvarede institu-
tionen, men da han i sensommeren 1948 
gjorde status over de forløbne år, viste 
den gennemsnitlige tilbagefaldsprocent 
for årgangene 1933-1940 at ligge på 
44. Aage Hansen var selv skuffet over 
tilbagefaldsprocenten.39 Han var besjæ-
let af den idé, at hvis blot der blev givet 
ungdomsfængslet bedre rammer for 
at kunne leve op til de stillede idealer, 
skulle tallet nok rette sig – det viste sig 
ikke at blive tilfældet. 
 For at gøre statistikken mere le-
vende og give et eksempel på, hvorledes 
et enkelt livsforløb tegner sig for en 
ungdomsfange, vil jeg kort se på Søby-
søgårds første ungdomsfængselsfange 
– Viktor.40 

År I alt afleverede til 
Søbysøgård

Heraf tidl. tiltalefrafald Tidligere straffede

Uden anbringelse 
på hjem

Med anbringelse 
på hjem

Straffen ikke 
afsonet

Straffen 
afsonet

1933 70 10 17 14 10

1934 36 6 11 11 1

1935 44 9 11 8

1936 46 16 7 3 3

1937 44 7 18 4

1938 53 10 17 9 1

1939 59 4 20 11 2

1940 52 6 15 12 3

I alt 404 68 116 72 20
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 Viktor var født i 1913 i København og 
blev af dommeren i Københavns Amts 
søndre Birk m.v. idømt ungdomsfæng-
sel den 30. januar 1933. Sammen med 
sin kammesjuk blev han dømt for mere 
end 40 tilfælde af tyveri. Kompagnonen 
fik 15 månedernes ”almindelig” fængsel.
 I perioden fra november 1932 synes 
de to nærmest at have levet i en tyveri-
rus med til tider flere indbrud om da-
gen. Det gik ud over både privatboliger 
og butikker, og der blev stjålet alt fra 
syltetøj, dåsesadiner, chokolade, vin og 
tøj, men også mere kostbare genstande 
som, cykler, biler samt kontanter. I flere 
tilfælde, hvor de unge ikke fandt noget 
af værdi, blev der udøvet tilfælde at 
groft hærværk – og de forrettede deres 
nødtørft på gulvet i både hjemmet hos 
grosserer Hertels villa på Strandvejen 
og ved tyveriet i smørforretningen på 
Amagerbrogade. 

 Allerede i maj 1932 var Viktor blevet 
dømt for tyveri og idømt otte måneders 
forbedringshus, men han blev fritaget 
for udståelse af straf på vilkår af, at han 
ikke begik ny kriminalitet de næste fem 
år – sådan skulle det ikke komme til at 
forløbe.  
 Som udlært blikkenslager var han 
uddannelsesmæssigt ellers bedre stillet 
end den typiske ungdomsfængselsfange, 
men ser vi nærmere på hans sociale for-
hold, tegner der sig alligevel et dystert 
billede. Fra Hillerødsgade Kommune-
skole hed det sig, at han ikke havde store 
evner og heller ikke var særlig flittig, 
hans opførsel var tilfredsstillende, men 
han forsømte ofte. Efter skolen kom han 
i 1927-28 i arbejde hos sin onkel, som 
var blikkenslager, men onkel fandt det 
uheldigt, at han stod i lære hos familien, 
hvorefter han fik en egentlig læreplads 
hos V.G. Nielsen i Lyngby. Her var han 

Aage Hansen (1900-84) var knyttet til Søbysøgård fra 1933 til 1968. Fra 1933 til 1942 som afdelingsleder, 
siden som inspektør på stedet. Han havde en klar tro på ”sine” drenge og ungdomsfængselsmissionen. 
Som årene gik, blev det dog stadig sværere at fastholde et fælles værdigrundlag, og afstanden til de 
indsatte blev gradvist større. Foto: Privateje. 

Fynske Årbøger 2011



Peter Fransen142

de følgende tre år, mens det sidste år 
af læretiden var hos sin far, som ligele-
des var blikkenslager. V.G. Nielsen gav 
ham for de første tre år et udmærket 
skudsmål, betegnede ham som flink og 
påpasselig, og han havde aldrig mærket 
noget uærligt hos ham. Årsagen til, at 
lærepladsen ikke blev opretholdt, var, at 
V.G. Nielsen kom til skade og brækkede 
et ben, hvorefter Viktors far holdt søn-
nen hjemme.
 Faderen var drikfældig og blev be-
tegnet som en stejl karakter, og far og 
søn havde uoverensstemmelser, som 
det blev betegnet af fængselshjælpen. 
Forældrene havde i alt fire børn heraf 
en på to år. Drikkeri og dermed følgende 
ligegyldighed over for familien havde 
bevirket, at der flere gange havde været 
tale om skilsmisse mellem forældrene. 
 Viktor blev udlært som svend i 
august 1932, kom i fagforening, blev 
arbejdsløs og fik understøttelse. En kort 
tid arbejdede han igen for faderen, men 
denne ville ikke give ham den tarifmæs-
sige løn. Da Viktor blev træt af at blive 
underbetalt af sin far, begyndte han at 
vagabondere, idet han forgæves forsøgte 
at skaffe sig arbejde. I begyndelsen af 
november 1932 forlod han sit hjem og 
fik dårlige kammerater, vistnok pige-
børn, som det hed i fængselshjælpens 
rapport. Herefter satte det som nævnt 
en bølge af tyverier i værk, som sluttelig 
førte til ungdomsfængselsdommen.
 På modtagelsesafdelingen i Nyborg 
Stats- og ungdomsfængsel, blev der ved 
samtaler og indhentelse af oplysninger 
uddraget mange oplysninger om hans 
personlige forhold og tidligere liv, og 
han blev forberedt på, hvad det ville 
sige at skulle sidde i ungdomsfængsel. 
Herefter gik turen til Søbysøgård, hvor 
det såkaldte progressive system blev sat 

i værk, hvor man gradvist kunne opnå 
flere privilegier, hvis man ellers opførte 
sig pænt og efter personalets vurdering 
gjorde fremskridt. Arbejdet bestod ty-
pisk i markarbejde, gartneri og på ar-
bejde i på værksteder og i køkken, og der 
var obligatorisk 12 undervisningstimer 
om ugen (dansk, regning, gymnastik, 
sang, læsestuearbejde). 
 Det, der især nagede Viktor såvel 
som rigtig mange af de indsatte, var 
uvisheden om, hvornår man kunne blive 
løsladt. Hans mor forsøgte gentagne 
gange at appellere til Aage Hansen om 
at indsende en indstilling om benådning 
til fængselsnævnet. Aage Hansen drog 
på forsorgsrejser til hovedstaden, hvor 
han havde talt med hele Viktors sociale 
netværk (adskillige familiemedlemmer, 
fagforeningen, tidligere arbejdsgivere 
m.fl.) og indstillede Viktor til fængsels-
nævnet om en løsladelse. Fængselsnæv-
net imødekom indstillingen, og Viktor 
blev løsladt på prøve den 4. januar 
1934. I et tidsrum af to år skulle han 
undergives tilsyn ved ungdomsfængs-
lets foranstaltning – hvilket i praksis 
ville sige, at Aage Hansen ville følge ham 
tæt. Viktor blev løsladt og tog tilbage til 
sine forældre. Allerede den 25. juli blev 
han dog genindsat, da han i mindst fem 
tilfælde havde stjålet motorcykler. Det 
skete for øvrigt denne gang sammen 
med hans bror Poul. Efter endnu et år i 
ungdomsfængsel blev hans sag igen be-
handlet af fængselsnævnet, men denne 
gang blev der i overensstemmelse med 
ungdomsfængselsindstillingen ikke tale
om løsladelse. Løsladelsen fulgte først 
året efter, nemlig den 2. juli 1935, da 
han havde afsonet i alt tre år i ungdoms-
fængsel. Forud for løsladelsen havde 
man betinget sig, at der var skaffet han 
et arbejde. Det var lykkedes hos blik-
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kenslager Karl Hansen i København. 
Løsladelsen var på prøve og med vilkår 
om, at han skulle undergives tilsyn ved 
Ungdomsfængslets foranstaltninger i et 
år. Aage Hansen fulgte i denne periode 
Viktor tæt, de korresponderede en del 
– om end Viktor var mindre ivrig end 
Hansen. Viktor holdt sig straffri i prø-
veperioden, men hans videre skæbne er 
uvis – risikoen for, at han igen ville for-
falde til kriminalitet, var stor, men det 
ville i givet fald ikke længere medføre en 
ungdomsfængselsdom, da han efterhån-
den var blevet 24 år.

Afrunding
Sættes etableringsfasen for ungdoms-
fængslet på Søbysøgård ind i et længere 
perspektiv, vil det fremgå, at vi gentagne 
gange skal se de samme problemstil-
linger dukke op igen og igen i hele 
ungdomsfængselsinstitutionens levetid. 
Var der primært tale om et fængsel, 
eller skulle det være en arbejdsskole? 
I forhold til de øvrige fængsler skulle 
der være større "frihedsgrader" for 
fangerne, men hvad stillede man så op 
med de fanger, der forbrød sig imod 
reglerne? Skulle fængslet udgøre en 
enhed, eller var det bedre med specialaf-
delinger rundt om i landet? Var den del-
vise tidsubestemte straf et pædagogisk 
virkemiddel med positiv effekt? At de 
samme spørgsmål igen og igen dukkede 
op, peger på, at størrelsen var vanskelig 
at få hold på, og at kravene og forvent-
ningerne til stadighed ændrede sig. Ord-
ningen satte sig mellem flere stole og var 
lige fra begyndelsen skruet sammen, så 
den havde alt for mange indbyggede 
modsætningsforhold. Ikke desto min-
dre blev ungdomsfængselsinstitutionen 
kraftigt udbygget i 1950’erne med flere 
nye institutioner.41 Først da behand-

lingstankegangen med straffeloven af 
1973 blev fortrængt af princippet om de 
indsattes rettigheder og normaliserings-
tankegangen, blev ungdomsfængslet 
som institution nedlagt. Fra 1990’erne 
har der været en tendens til at genoplive 
dele af de principper og forhåbninger, 
som lå bag ungdomsfængslerne, men 
det er en anden historie.
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