
Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Medlemsbrev oktober 2016 

 

E-mail: faengselshistorisk.selskab@kriminalforsorgen.dk 

Uddannelsesdag 

Den 2. november 2016 afholdes den årlige 

uddannelsesdag for museumsmedarbejdere. I 

år foregår den på FÆNGSLET i Horsens, og der 

er indbudt en række relevante oplægsholdere, 

der vil tale om moderne formidling. Der bliver 

naturligvis også lejlighed til at se fængselsmu-

seet.  

 

Skidegodt Egon 

Filmen ”Olsen Banden ser rødt” kunne i starten 

af oktober fejre 40 års jubilæum. De østtyske 

Olsen Bande-fanklubber havde i den anledning 

arrangeret en tur til bandens hjemland.  

Både TV2 Lorry og Albertslund Posten reporte-

rede om de mange tyske fans, der selvfølgelig 

også besøgte Egons primære opholdssted – 

Vridsløselille Fængsel.  

 
Mange af de tyske fans havde klædt sig ud som 

karakterer fra filmene – og medbragt en bil magen 

til den, Benny og Kjeld henter Egon i ved fængslet. 

Henny Mesnickow og Poul Pedersen tog sig 

godt af de ca. 50 Olsen Bande-entusiaster og 

fortæller, at gæsterne var meget begejstrede 

for arrangementet, som de to fra museumsud-

valget havde gjort meget ud af at forberede. 

Fra selskabets side kan vi blot tilføje et ”mäch-

tig gewaltig Henny og Poul”. 

 

Bjerre Arrest 

Helt tilbage i 1956 forlod de sidste fanger Bjer-

re Arrest, og bygningen har siden 1981, hvor 

forsvaret forlod den, stået ubenyttet hen. 

Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest har 

ved hjælp af folkeaktier købt den fredede byg-

ning. 

 

Tanken er nu, at bygningen renoveres og tages 

i brug som et vandrehjem, hvor gæsterne får 

en rå og autentisk oplevelse. Dele af bygningen 

vil desuden blive brugt som museum. 

 
Foreningen modtager meget gerne støtte til 

det videre arbejde på konto 7245 – 1473788. 

Formanden Poul Erik Honoré kan kontaktes på 

telefon 6043 3069 for yderligere oplysninger. 

 

Ny litteraturliste 

Selskabets mange publikationer er nu ble-

vet registreret samlet. Den nye liste er lagt 

ud på vores hjemmeside under ”Læsestof 

– Litteratur”. Under samme punkt har vi 

lagt en beskrivelse af vilkår for eventuelt 

udlån fra samlingen, hvilket vil være meget 

begrænset.  

P.t. er søgemulighederne begrænset til 

Ctrl+F, men vi arbejder på at forbedre det-

te. Titlerne er oprettet med en række faste 

søgeord, som relaterer til blandt andet 

kriminalforsorg, institutioner og lokaliteter. 

 

Kulturnatten 

Når årets udgave af ”Kulturnatten” løber af 

stablen den 14. oktober i København vil 

både museet på Vestre Fængsel og Nytorvs 

Fængsel være åbne for gæster i tidsrum-

met 18.00 – 00.00. 
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