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Opbevaring af arkivalier 

Nedenstående lille beretning er medtaget i 

dette nyhedsbrev for at gøre alle Kriminal-

forsorgens institutioner samt fængselsmu-

seernes medarbejdere opmærksomme på, 

hvor vigtig (og i det lange løb billig) korrekt 

opbevaring af de gamle arkiver er.  

Ved gennemgang af en fugtig kælder un-

der Vridsløselilles personalehus opdagede 

to af museets frivillige medarbejdere en 

hel del interessante gamle arkitekttegnin-

ger, oversigtskort etc. som vedrører fængs-

let. De har desværre i et ukendt antal år 

været overladt til sig selv der, og de viste 

sig at være i en meget ringe stand.  

 
En af de gamle tegninger fra Vridsløselille 

 

Rigsarkivet blev kontaktet med henblik på 

at afgøre om tegningerne havde deres inte-

resse. Repræsentanter fra Rigsarkivet be-

søgte museet og affotograferede alle teg-

ninger og kort.  

De oplyste efterfølgende, at 11 af korte-

ne/tegningerne var bevaringsværdige, og 

at de skal konserveres, da der var konsta-

teret svamp, støv og skader på flere af 

dem. Rigsarkivet meddelte også, at de ikke 

var specielt imponerede over fængslets 

varetagelse af arkivmæssige hensyn ved 

opbevaringen af disse kort og tegninger. 

Vridsløselille Fængsel skal nu foranstalte, 

at de skadede kort og tegninger konserve-

res efter Rigsarkivets anvisninger og desu-

den betale omkostningerne, som skønnes 

til 55.000 kr. 

Se Rigsarkivets skrivelse her. 

Tønder arrest 

Den 15. august 2016 blev det gamle ar-

resthus i Tønder 100 år. Læs Lokalhistorisk 

artikel om arresten her. 
 

Generalforsamling 

Som tidligere oplyst finder årets general-

forsamling sted den 29. marts 2017, kl. 

15.00 i Direktoratet for Kriminalforsorgens 

lokaler i København. Dagsorden ifølge ved-

tægterne: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskab  

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af revisorer  

9. Eventuelt  

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen skal være selska-

bet i hænde senest den 20. marts 2017. 

Efter generalforsamlingen vil historiker 

Peter Fransen fortælle lidt om sit arbejde 

med at skrive historien om Horserød 

Fængsel. Bogen vil udkomme i forbindelse 

med fængslets 100 års jubilæum i maj 

måned 2017. 
 

Vestindiske fanger i Horsens 

I anledning af, at det nu er 100 år siden, at 

Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA, 

vil FÆNGSLET lave en særudstilling, der 

skal sætte fokus på de vestindiske fanger, 

der har afsonet i Horsens. 

Horsens Museum har fået 300.000 kr. fra 

en pulje, som Kulturministeriet har sat af 

til formidling af den dansk-vestindiske hi-

storie. Et initiativ, der er sat i værk som et 

led i markeringen af 100-året for salget af 

øerne. 

I den forbindelse efterlyser museet gen-

stande og billeder fra den periode af histo-

rien. Hvis nogen ligger inde med noget fra 

den tid, vil vi opfordre til, at I kontakter os 

eller FÆNGSLET.  

Udstillingen åbner den 24. marts 2017. 

http://www.faengselshistorie.dk/nyheder/2017/rigsarkivet-paa-vridsloeselille-faengsel.aspx
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