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Uddannelsesdag 

Den 2. november 2016 blev der afholdt ud-

dannelsesdag for museumsmedarbejdere. I år 

var temaet ”moderne museumsformidling”. 

Med oplægsholdere fra Forsorgsmuseet i 

Svendborg, Kvorning Design & Kommunikati-

on, Svendborg Museum og FÆNGSLET i Hor-

sens var der lagt op til spændende dag – og 

det kom til at holde stik.  

Der var mødt godt 20 deltagere med interesse 

for og andel i fængselshistorien op, og 

FÆNGSLET i Horsens lagde på bedste vis 

rammer til uddannelsesdagen. 

 

Rigsarkivets arkivalier 

Arkivar og seniorforsker Peter Fransen fra 

Rigsarkivet, også kendt som forfatter til ”Bor-

gen med de mange ansigter - Statsfængslet i 

Nyborg 1913-2013” har i forbindelse med mø-

de i Informationsgruppen givet os en god ba-

sisorientering om mulighederne for at søge og 

bruge de mange arkivalier, som findes på 

Rigsarkivet. 

 

Nøglen til arkiverne er Rigsarkivets arkivdata-

base - Daisy – hvori det er muligt at søge og 

bestille arkivalier fx til gennemsyn på en af 

Rigsarkivets læsesale i enten København, 

Odense, Aabenraa eller Viborg. 

Det ønskede materiale skal bestilles digitalt på 

forhånd. Herefter vil det blive markeret som 

reserveret. Såfremt det fysisk befinder sig et 

andet sted i landet, vil det blive transporteret til 

ønsket læsesal. Hvis det ønskede materiale 

ikke er frit tilgængeligt, godkendes ansøgnin-

gen ikke umiddelbart. 

For at bestille materiale i Daisy skal man op-

rettes som bruger, hvilket også kan gøres på 

hjemmesiden. Første gang man kommer ind 

på læsesalen skal der medbringes pas eller 

anden billedlegitimation. Vejledning kan findes 

på Rigsarkivets hjemmeside. 

Som udgangspunkt er arkivalier frit tilgængeli-

ge, når de er 20 år gamle. Der er dog mange 

undtagelser, som gør, at de kan være båndlagt 

i 75 år. I særlige tilfælde kan Rigsarkivet di-

spensere ved 50 år. Såfremt der søges dispen-

sation til arkivalier, der er yngre end dette, skal 

ressortministeriet høres.  

I øvrigt arbejder Peter Fransen p.t. på en bog 

om Horserød Fængsel, som skal udkomme i 

forbindelse med deres 100 års jubilæum den 

1. maj 2017. 

 

Kontingent 2017  

Indbetaling af kontingent for 2017 (100 kr. for 

privatmedlemmer) kan foretages til selskabets 

bankkonto i Sydbank (reg. 6737, konto 

0143678) med tydelig angivelse af indbetaler. 

Endvidere er det muligt at betale kontant i for-

bindelse med generalforsamlingen den 29. 

marts 2017, kl. 15.00 i Direktoratet for Krimi-

nalforsorgens lokaler i København. Her vil det 

nyeste årsskrift sædvanen tro blive lanceret.  

 

Glædelig jul og godt nytår til alle! 
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