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Uddannelsesdag 

Den 13. juni mødtes 29 museumsfolk på 

Udrejsecenter Kærshovedgård for at blive 

klogere på reglerne om opbevaring og afle-

vering af arkivalier.  

Til at berige os med denne viden havde vi 

lånt en meget dygtig museumsinspektør 

fra Bymuseet i Horsens. Udover reglerne 

for vores virksomhed fik vi også en god ind-

føring i Rigsarkivernes opbygning samt 

brugen af DAISY – Rigsarkivernes data-

base, som alle kan oprette sig som brugere 

af uanset om man søger oplysninger om 

historie i bred forstand eller interessen me-

re går i retning af slægtsforskning eller lig-

nende. 

 
I løbet af dagen fik vi også set nærmere på 

udrejsecenteret og hørte en del om daglig-

dagen og udfordringerne ved ikke længere 

at have status som et ”rigtigt” fængsel. 

En vældig god dag, som vi sender stor tak 

til ledelsen på Kærshovedgård for! 

 

Tillykke til Horserød med de 100 år 

I maj måned fejrede Horserød Fængsel sit 

100 års jubilæum, og repræsentanter for 

Selskabet fra inviteret med til fejringen. 

Det var et overordentlig fint arrangement, 

som vi siger stor tak til fængslet for at måt-

te være en del af. 

96-års fødselaren Henning Louis Jensen, 

som blev anholdt under besættelsen, talte 

med klar stemme om dengang, hvor han 

først havnede i Horserød-lejren, senere blev 

flyttet til Frøslev og til sidst til koncentrati-

onslejren Neuengamme. 

 

 

 

 

Der var flere humoristiske indslag i fortæl-

lingen, men pointen var særdeles alvorlig. 

I anledning af jubilæet har Peter Fransen 

skrevet endnu en flot bog:  

 

Vi har brug for hjælp … 

I 1942 var overbelægget i Vestre Fængsel 

så stort, at der måtte findes en løsning, og 

Fængselsvæsenet lejede en bygning på 

Sundholmen, som blev indrettet med 30 

celler. I 1943 blev hele kvindeafdelingen 

på Vestre evakueret hertil. Samme år blev 

Statens Arbejdshus i Sdr. Omme beslaglagt 

af tyskerne, og 100 arbejdshusfanger blev 

overført til Sundholm. 

Selskabet 

har en hel 

del fotos fra 

fængsels-

afdelingen, 

som eksi-

sterede 

frem til 

1947. Des-

værre har vi 

næsten in-

gen personnavne. Har du selv kendskab til 

fængselsafdelingen – eller kender nogen 

der muligvis har, vil vi meget gerne høre fra 

dig.  

 

Flere muligheder for at se FÆNGSLET 

Der findes nu to forskellige virtuelle udga-

ver af fængselsmuseet i Horsens. 

Prøv dem her: Den oprindelige Fængslet og 

den nye version Expedia 

Bogen kan kø-

bes på Syd-

dansk Universi-

tetsforlag for 

220 kr. 

Klik her: 

Køb bog 

http://www.faengslet2.dk/
http://www.expedia.dk/vc/c/faengslet-horsens
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