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FÆNGSELSHISTORISK 
SELSKABS HISTORIE

Fængselshistorisk selskab er stiftet 
20. april 2005 med det formål at 
samle og udbygge viden om fængs-
lernes historie, der til alle tider har 
været et væsentligt spejlbillede på 
samfundets udvikling på både godt 
og ondt. 

Selskabet ledes af en bestyrelse, der 
vælges på den årlige generalforsam-
ling i februar eller marts måned.

FÆNGSLENDE HISTORIE
ET SPEJLBILLEDE AF SAMFUNDETS UDVIKLING

Fængselshistorisk Selskab 
Direktoratet for Kriminalforsorgen

Strandgade 100
1401 København K

Du kan blive medlem 
ved at gå ind på 

www. faengselshistorie.dk 

Fængselshistorisk Selskab holder 
til i Danmarks ældste fængsel 

på Nytorv i København. 



•   Styrke og udbygge de lokale 
samlinger, der fi ndes på de fl este 
fængsler, alle drevet og vedlige-
holdt af fængselsfolk. 

•     Udbygge og videreformidle 
samfundets viden om fængsler-
nes rammer, form og straffens 
indhold

•   Videreformidle fængsels historie 
gennem forskning, ind samling 
af materialer, historier og 
begiven heder fra den samlede 
kriminalforsorg.

•   Igangsætte tværgående initia tiver 
og arbejdsgrupper

•   Udgive bøger med kriminal -
forsorgsemner.

•  Iværksætte uddannelse i mere 
professionel katalogisering og 
beskrivelse af genstande, bille-
der og historier fra den samlede 
kriminalforsorg.

SELSKABETS
OPGAVE

FÆNGSELSHISTORISK SELSKAB 
RÅDER OVER EN HISTORISK 
SAMLING
Samlingen er placeret i selskabets 
lokaler i forbygningen til Nytorvs 
fængsel i København, og den omfat-
ter en stor samling af bøger, billeder 
og fi lmmateriale. 

SAMARBEJDET MED FÆNGSELS-
MUSEER
Selskabet har et tæt samarbejde med 
de lokale samlinger på fængslerne.
Derudover arbejder vi  sammen 
med fl ere museer, herunder 
Fængselsmuseet i Horsens, der 
rummer en meget stor samling af 
fængselshistoriske effekter. 

ÅRSSKRIFT
Vi udgiver et årsskrift, der  udleveres 
gratis til vores medlemmer. Års skrif tet 
kan købes via foreningens hjemmeside.

BLIV MEDLEM
Vil du være en del af netværket 
 omkring dansk fængselshistorie? 
Bliv medlem ved at gå ind på 
www.faengselshistorie.dk

HJEMMESIDE
På www.faengsels historie.dk fi ndes et 
elektronisk overblik over en væsentlig 
del af vores samling af bøger, artikler, 
lyd og fi lm. Der er tillige en del links 
til de lokale samlinger på fængslerne. 
Mange bøger kan end videre købes via 
hjemmesiden.

MEDLEM
– noget for 

dig?

Mozart Lindberg (1881-1975)
Lindberg tilbragte det meste af sit voksne liv i fængsel. Næsten 60 år 

blev det til i perioden 1901-1963, hvoraf de 25 år blev afsonet i Horsens. 

Han er formodentligt den fange i Danmark, der har siddet i fængsel i 

længst tid. Dommene er mange og voldsomme og tæller blandt andet 

indbrud, røveri og i 1938 kidnapningen af præsten i Gram!

I 1963 blev Mozart Lindberg udskrevet på prøve – i en alder af 82 år.

FÆNGSELSHISTORISK SELSKAB 2013
Generalforsamling 2013

Selskabets generalforsamling blev afholdt den 18. marts 2013 i kantinen 

i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne.

Foredraget i forbindelse med generalforsamlingen blev holdt af histo-

riker Henrik Fode, der fortalte om sit arbejde og overvejelserne i for-

bindelse med tilblivelsen af bogen ”Arbejde bag tremmer”, der er ud-

givet i anledning af 100 året for Fængselsvæsenets arbejdsdrift.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses på selskabets hjemmeside 

under nyheder.
BestyrelsenWilliam Rentzmann, formand

Jørgen Bang, næstformand   

Torben Rasmussen, kasserer

Jens Tolstrup, sekretær
Aage EgholmFrede Kruse-Christiansen *)

Jens Christian Smedegaard *)

Anne Bjerrekær **)*)  Udpeget af de faglige organisationer, der er repræsenteret i Kriminalforsorgens Centrale 

Samarbejdsudvalg.

**)  Direktør, Horsens Museum, udpeget som det medlem der har faglige forudsætninger 

for museumsvirksomhed (vedtægterne §6, stk. 2).
SekretariatetAdresse: Fængselshistorisk Selskab, Direktoratet for Kriminalforsorgen, 

Strandgade 100, 1401 Købehavn K.

Mailadresse: Torben.rasmussen@kriminalforsorgen.dk

Hjemmeside: www.faengselshistorie.dk
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BREDDE: 11,7 MM (12 mm)


