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Museet på Københavns Fængsler 

For de tidligere medarbejdere, der er til-

knyttet museet på Københavns Fængsler, 

er en stor drøm gået i opfyldelse. Museet 

har længe haft alt for trange forhold i lofts-

etagen på Vestre Kirkegårds Alle 1.  

En pensioneret fængselspræst, der fraflyt-

tede sin lejlighed og en kærkommen støtte 

fra feriefonden ændrer nu på situationen, 

idet hele lejligheden inddrages i museet. 

Københavns Fængsler leverer arbejdskraft 

til ombygningen, og både arbejdet med 

renovering og indretning er godt i gang. 

Museumsfolkene håber, at de kan åbne 

den nye udstilling på tre gange så meget 

plads for før i januar 2013. 

Billedet illustrerer tydeligt museets trange kår! 

 

Billedarkivet 

Fængselshistorisk selskab har i sine 

”gemmer” et stort antal gamle papirbille-

der, der ligger i tilfældige kasser, uden no-

gen form for registrering, af hvad de inde-

holder. 

Ønsket om at få overblik over, hvad vi har 

af billeder, film og dias, har fået sat gang i 

et arbejde med det formål at få opbygget 

en registrering, der kan give os overblik 

over de gamle fotos, som er en væsentlig-

brik i vores arbejde med at bevare Krimi-

nalforsorgens historie. 

Det er vigtigt for selskabet, at arbejdet 

med at dokumentere og visualisere det 

historiske forløb omkring straffen og hver-

dagen i vore institutioner gennem tiden 

foregår både tidssvarende og hensigts-

mæssigt.  

Arbejdet, der foregår i et godt samarbejde 

med direktoratets IT-kontor, skal sikrer en 

fremtidsrettet metode til at få billederne 

digitaliseret og registreret med god søge-

mulighed, så alle interesserede let kan 

finde det billedmateriale, de søger. 

På sigt er det planen også at få registreret 

det store materiale, der ligger lokalt. Der-

ved vil vi kunne stille brugbare registrerin-

ger til rådighed for alle, der arbejder med 

Kriminalforsorgens historie. 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med registreringsarbejdet 

samarbejder vi med fængselsmuseet i 

Horsens, idet vi tror på, at den fremtidige 

opbygning af udstillinger og lignende vil 

kunne få gavn og glæde af, at registrerin-

gerne bliver kørt sammen i et fælles sy-

stem. 

Når vi i løbet af foråret kommer rigtig i 

gang med registreringerne, vil vi kontakte 

de lokale fængselsmuseer med henblik på 

at få billedmateriale, der med fordel kan 

registreres i en fælles database. 

  

Uddannelsesdag i Horsens 

Den 22. november 2012 blev der afholdt 

en uddannelsesdag. Notat om dagen er 

vedlagt som bilag til dette nyhedsbrev. 

 

Kontingent 2013 

Det er nu ved at være tid til kontingentind-

betaling for 2013. Prisen er den samme 

som i 2012 – 100 kr. for personlige med-

lemmer. Kontingentet indbetales på 6737-

0143678 med angivelse af indbetaler. 

Kontakt gerne Helle Thaarup, hvis du er i 

tvivl om, hvorvidt du er i restance. 

 

Glædelig jul 

Med tak for det gamle år, ønsker vi alle 

vore medlemmer en fredfyldt jul samt et 

lykkebringende nytår. 


