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Generalforsamling 

Den 19. marts 2014 afholdt selskabet sin 

årlige generalforsamling. 

I forbindelse med generalforsamlingen 

blev Jørgen Bang og Torben Rasmussen 

genvalgt til bestyrelsen. 

Efterfølgende er Jørgen Bang afgået ved 

døden, hvorfor suppleant Leif Jørgensen 

indtræder i bestyrelsen i hans sted. 

Fængselshistorisk Selskab beklager dybt 

Jørgen Bangs død. Han har været et aktivt 

medlem og næstformand siden selskabets 

stiftelse i april 2005. Jørgen vil blive savnet 

af os alle. 

 

Efter generalforsamlingen gav Seniorfor-

sker, ph.d. Peter Fransen, Rigsarkivet, et 

indlæg om sit arbejde med Statsfængslet i 

Nyborg under besættelsen. 

 

Uddannelsesdag 

Forud for generalforsamling blev der af-

holdt en uddannelsesdag primært for vore 

mange engagerede og utrættelige muse-

umsmedarbejdere. 

Vi mødtes i Københavns Fængslers nye 

museum, som blev besigtiget og kommen-

teret af de tilstedeværende museumskol-

leger. 

Udover dette blev status og planer for 

fremtiden ved de enkelte samlinger grun-

digt gennemgået. 

 

Brandhæmmende madrasser 

Ressourcestyringskontoret har udarbejdet 

en glimrende artikel om Kriminalforsor-

gens anvendelse af brandhæmmende ma-

drasser i institutionerne. Artiklen der be-

skriver indførelsen af madrasserne i 1987 

og frem til det seneste tiltag i 2012 kan 

læses på vores hjemmeside: Madrasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklen er et forsøg på at beskrive små, 

men centrale problemstillinger og Krimi-

nalforsorgens håndtering af dem. Vi vil ar-

bejde på flere artikler af denne type. Hvis I 

som medlemmer af Fængselshistorisk Sel-

skab og læsere af dette nyhedsbrev har 

forslag til emner, modtages disse gerne. 

 

Årsskrift 2013 

I forbindelse med generalforsamlingen den 

19. marts 2014 udleverede vi selskabets 

nyeste årsskrift til de tilstedeværende med-

lemmer. Såfremt du ikke har modtaget et 

eksemplar af den spændende publikation, 

opfordres du til at kontakte selskabet og 

gøre opmærksom på dette: Mail-årsskrift. 

 

Efterlysning 

Vi mangler i vores omfattende samling af 

publikationer et eksemplar af Nordisk 

Tidsskrift – nærmere bestemt 4. hæfte fra 

1964 (52. årgang). Hvis nogen ligger inde 

med et eksemplar og vil donere det til sel-

skabet, vil vi være meget taknemmelige. 

http://www.faengselshistorie.dk/media/2683/Brandhæmmende%20madrasser%20i%20Kriminalforsorgen%201987%20til%202013.pdf
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