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Hjemmet på den jydske hede 

Sådan lød omtalen af Kærshovedgård i et 
Jubilæumsskrift fra 1946 udgivet af Blå 
Kors. Et sted hvor mange forpjuskede fugle 
skulle finde ly og læ. Og - JA, Kærshoved-
gård har gennem årene givet mange for-
pjuskede fugle ly og læ, først i Blå Kors ti-
den fra 1906-1943, dernæst i fængselstiden 
fra 1943 til 2015, og så sker det, at vi skifter 
status fra at være et Statsfængsel til at bli-
ve et Udrejsecenter. 

Normalt forbinder man museumsarbejde 
med noget, hvor man holder styr på Forti-
den, men når man skifter status, skal man 
også ha’ fokus på nutiden og måske kigge 
lidt ind i fremtiden. 

Det er meget spændende at få lov til at væ-
re en del af hele omstillingsprocessen. Jeg 
er p.t. i gang med en gennemgribende foto-
registrering af alle yderområder, bygninger, 
inventar m.m. Samlet under en hat kommer 
til at hedde; Før, under og efter. 

Mange nye aktører er på banen, og vi vil 
komme til at stifte bekendtskab med mange 
nye samarbejdspartnere; Udlændingesty-
relsen, Rigspolitiet, Midt- og Vestjyllands 
Politi og Dansk Røde Kors, så det er noget 
af en udfordring, vi står overfor, hvadenten 
man befinder sig på ledelsesplan eller som 
almindelig fængselsbetjent. Men jeg er 
overbevist om, at Kriminalforsorgen er den 
helt rette til at varetage opgaven. Vi har jo 
mange års erfaring i at tage os af dem ”de 
andre ikke vil lege med”, og det er med 
vemod at jeg om seks måneder skal forlade 
tjenesten på grund af min dåbsattest, der 
fortæller, at jeg i september bliver 63 år. 
Men heldigvis har vores yderst kompetente 
inspektør Anne Marie Borggaard bestemt, 
at jeg gerne må fortsætte med mit muse-
umsarbejde. 

Udrejsecentret skal have indkvarterings-
pladser til 600 personer. Der bliver bygget 
nye beboelsesbygninger oppe på den nu-
værende fodboldbane, og der opsættes en 
række sikkerhedsforanstaltninger i form af 
hegn og sektionering af enkelte bygninger, 
elektronisk adgangskontrol og ekstra kame-
raer. Så i løbet af de næste par måneder vil 

Kærshovedgård være forvandlet til en stør-
re byggeplads i det midtjyske. 

Det er usikkert, hvornår de nye beboere 
flytter ind, men et skøn kunne være den 1. 
april. Jeg vil ikke sætte årstal på, men vi 
forventer, at det bliver i 2016. 

Kærshovedgård kommer til i fremtiden at 
huse voksne kvinder og mænd, der har fået 
endeligt afslag på asyl, og hvis udrejsefrist 
er overskredet, samt personer der er udvist 
ved dom og dem, der er på tålt ophold. 

Indlæg af: Fængselsbetjent og museumsmand 

Jens Christian Fjelde, Kærshovedgård 

 

Årets generalforsamling  

Som tidligere varslet afholder Fængselshi-
storisk Selskab sin årlige generalforsamling 
den 29. marts 2016 kl. 15.00 i Direktoratet 
for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, Kø-
benhavn K (2. sal). 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af revisorer 

9. Eventuelt 

Foredraget efter generalforsamlingen vil di-
rektør Hans Jørgen Engbo stå for, og em-
net er ”Fra trommesang til samfundstjene-
ste – Fortællinger om grønlandsk kriminal-
forsorg”. 

Selskabet er som sædvanlig vært for et 
mindre traktement. 

I forbindelse med generalforsamlingen of-
fentliggøres årsskrift 2015, der som altid er 
blevet meget vellykket.  

Husk også, at tidligere årgange af årsskrif-
tet kan afhentes uden beregning ved gene-
ralforsamlingen, så længe lager haves.  


