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Notat vedrørende 

uddannelsesdag den 22. november 2012 

i FÆNGSLET 
 

 

Program: 

 Orientering om aktuelle forhold i Fængselshistorisk Selskab 

 Status og planer for arbejdet i de lokale samlinger 

 Om det fængselshistoriske museum, principper for udstilling og formidling 

 Rundvisning, herunder museets magasiner 

 

Deltagere: 

Jens Fjelde Kærshovedgård (Midtjylland) 

Kurt Rosenfeldt Søbysøgård 

Karl Bruun Møgelkær 

Vagn Nedergaard Møgelkær 

Tage Pedersen Møgelkær 

Helge Elling Kragskovhede 

Jacob Bitsch Københavns Fængsler  

Bill Kvorning Københavns Fængsler 

Arly Brøndberg Københavns Fængsler 

Dion Christensen Københavns Fængsler 

Torben Gulnov Horserød 

Ole Olsen Herstedvester 

Poul Pedersen Vridsløselille 

Jens Christian Smedegaard Fængselshistorisk Selskab 

Leif Jørgensen Fængselshistorisk Selskab 

Aage Egholm Fængselshistorisk Selskab 

Torben Rasmussen Fængselshistorisk Selskab 

Jens Tolstrup Fængselshistorisk Selskab  

 

Orientering om aktuelle forhold: 

William Rentzmann har meddelt, at han fratræder sin stilling som direktør. Der bliver af-

skedsreception onsdag den 19. december 2012 kl. 15.00 – 17.30 i direktoratets kantine. 

Der afholdes generalforsamling i Fængselshistorisk Selskab mandag den 18. marts 2013 kl. 

15.00 i Strandgade 100, kantinen. Foredraget holdes af overinspektør, ph.d. Henrik Skov Kri-

stensen om Straffelejren ved Fårhus. 

I Frøslevlejren åbnes der lørdag den 2. marts 2013 en permanent udstilling om Straffelejren. 

Lokalerne i Nytorv er nu næsten alle istandsat. Kun stueetagen mangler. 



Informationsgruppen under Fængselshistorisk Selskab fungerer godt. 

Leif Jørgensen begynder nu at arbejde med en billeddatabase, hvor hensigten er, at vi skal 

have scannet alle de billeder, vi kan få fat i og få dem lagt ind i et system, hvor alle kan søge 

efter materiale. 

 

Status og planer for arbejdet i de lokale samlinger: 

Møgelkær: Der er kommet ny inspektør. Man vil arbejde med de Hvide Busser. 

 

Horsens: Der var tilfredshed med den aktuelle udvikling. 

 

Sdr. Omme Har forsøgt at inddrage pensionister uden det store held. Der er ikke 

den store opbakning fra fængslet. 

 

Søbysøgård: Arbejdet i kælderen er afsluttet. Museet er godt besøgt. Der er ind-

ledt samarbejde med Øhavsmuseet. 

 

Horserød: Der har været afholdt 10 års jubilæum for Horserød-museet. Et nyt 

fængselsmuseum er indrettet og åbnet. Torben Gulnov fortsætter sit 

arbejde med museet efter sin pensionering. 

 Et billede af K.O. Abstrup efterlyses. 

 

Københavns Fængsler: På basis af en bevilling på 1 mio. kr. fra Feriefonden arbejdes der p.t. 

på etablering af nye lokaler. Udstillingen reorganiseres i konsekvens 

af dette. Åbning af de nyistandsatte lokaler sker i slutningen af ja-

nuar 2013. 

 

Kærshovedgård: Der er normalt 800 – 1.000 besøgende pr. år. Dog har der i 2012 

været ca. 1.200 besøgende. Der afholdes fra Silkeborg ”Kaj Munk–

ture”, der går rundt om Kærshovedgård. Man har været plaget af 

små tyverier fra samlingen! 

 

Vridsløselille: Samlingen er omorganiseret. Den går en usikker fremtid i møde ef-

ter lukning af fængslet i december 2015. Der er lavet optagelser 

med en gammel medarbejder. 

 

Herstedvester: Artikel om kniv der er kommet tilbage i samlingen. 

 

Mulighederne for at anvende lokalerne på Nytorv blev drøftet. Der var forslag om, at hver lo-

kal fængselssamling får stillet et lokale til rådighed, og at der til april 2013 laves midlertidig 

udstilling om arbejdsdriften. 

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres en besigtigelse af lokalerne på Nytorv, fx 

kl. 12.00. Meddelelse herom senere. 

Torben Rasmussen oplyste, at der formentlig nedsættes en arbejdsgruppe om kost og kost-

reglement. Han efterlyste personer, der var interesserede i at deltage i en sådan arbejdsgrup-

pe. 

 

 

Referenter: 

Jens Tolstrup/Torben Rasmussen 


