
Museumsfund på dagsordenen  
Københavns Fængsler dannede onsdag d. 11. juni 2008 ramme om en uddannelsesdag, 
som Fængselshistorisk Selskab afholdt om driften af de historiske samlinger i Kriminalforsorgen.  

Horsens, Søbysøgård, Københavns Fængsler, Vridsløselille, Horserød og Møgelkær var alle repræsenteret, 
da William Rentzmann bød velkommen til Fængselshistorisk Selskabs første uddannelsesdag ud af i alt fire.  

 

Temaet for dagen var bl.a. at øge den museumsfaglige indsigt hos de personer, der er knyttet til de 
fængselshistoriske samlinger. Museumsinspektør Annette Hoff fra Horsens Museum var derfor blevet 
inviteret for at fortælle om ”indsamling og registrering af genstande”.  

Annette Hoff gav en meget grundig og informativ indføring specielt om registrering af de genstande, som 
bliver indleveret til museerne. Hun pointerede blandt andet vigtigheden af, at genstandene straks bliver 
registreret og ikke mindst, at historien bag genstanden bliver noteret ned.  

En anden af Annette Hoffs pointer var, at det også er vigtigt at indsamle nutidige genstande – de bliver jo 
historie på et senere tidspunkt.  

Deltagerne har til næste møde fået til opgave at beskrive den måde, som de enkelte museer hver især 
registrerer på. Formålet er at få drøftet om det eventuelt kunne være en mulighed at indføre et ensartet it-
baseret registreringssystem.  

Mulighed for at netværke  

Ifølge specialkonsulent Torben Rasmussen fra Direktoratet, som er en af initiativtagerne til arrangementet, 
handlede uddannelsesdagen også om at give deltagerne mulighed for at netværke og udveksle erfaringer på 
tværs af museer og institutioner. 
”Det er noget, medlemmerne har givet udtryk for, at de har brug for”, fortæller han.  

Selve mødet gav gode muligheder for at få snakket på tværs, og da uddannelsesdagen sluttede, var der 
også en del af deltagerne, der tog imod tilbuddet om at se det lokale museum på Københavns Fængsler.  

Den næste uddannelsesdag holdes til september i Statsfængslet ved Horserød.   

Hvis du vil vide mere om Fængselshistorisk Selskab, kan du læse mere på www.faengselshistorie.dk/  

Af Lone Haubro, kommunikationsmedarbejder på Københavns Fængsler,  den 12. juni 2008


