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Slaveriet. Det kaldte man Danmarks første fængsel, hvor straffe
fanger sled som slaver, mens de gravede de københavnske volde. 
Ydmygelser, vilkårlige afstraffelser og fordærvet mad var hver
dagskost. Ikke desto mindre var Slaveriet i 1600 og 1700tallet et 
af verdens mest veludviklede fængsler.  

Slaveriet gav den danske stat arbejdskraft. Men bag murene var 
der uro. Fangerne pønsede på oprør og flugt, og deres frihedslæng-
sel gav ikke kun fangevogterne koldsved. Det blev drivkraften i 
de reformer, der lidt efter lidt ledte til det moderne fængsel med 
celler og overvågning. 
 
I Det første fængsel fortæller socialhistoriker Johan Heinsen histo-
rien om århundreders styrkeprøve mellem indsattes opfindsomme 
forsøg på flugt og myndighedernes skærpede sikkerhed. 
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Forfatteren siger: 
“Jeg vil gerne fortælle om de mennesker, der oplevede de tidlige danske fængsler, 
som var nogle af verdens første. Deres skæbner er dramatiske, hvad enten de 
gravede tunneller eller gemte file i køjerne. Og deres historier vidner om kampen 
mellem flugt og sikkerhed.”

“Vi har blind tillid til fængslet, som vi ser som en moderne og rationel institution. 
Men fængslet blev skabt som noget, vi har meget svært ved at identificere os med, 
nemlig trældom og slaveri. Forskellen mellem vores forestilling om fængsler og 
de virkelige hændelser er elementært spændende.”

    

Johan Heinsen
er historiker og lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aal-
borg Universitet. 

Om serien
Det første fængsel er 7. bog i forlagets serie 100 danmarks historier. 
Bøgerne udkommer en gang om måneden i otte år og er centrale i et 
større projekt, der bl.a. omfatter onlinespillet Dyst!, materiale på dan-
markshistorien.dk, kronikker i Politiken og arrangementer på Folke-
universitetet i Aarhus og Emdrup. 
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