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E-mail: faengselshistorisk.selskab@kriminalforsorgen.dk 

Generalforsamling  
Årets generalforsamling finder sted den 21. 

marts 2019 kl. 15.00 i Direktoratet for Kriminal-

forsorgen, mødelokalerne på 2. sal. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. 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 

Eventuelle ønsker til dagsordenens punkt 5 skal 

være Fængselshistorisk Selskab i hænde sene-

ste den 6. marts 2019. 

 
Efter generalforsamlingen vil fhv. fængselsin-

spektør H.H. Brøndsted fortælle om de åbne 

fængslers historie. 

I forbindelse med generalforsamlingen bliver 

der serveret et let traktement. 

 

De åbne fængslers historie 
Som pensioneret fængselsinspektør med tjene-

ste gennem mere end 25 år i flere åbne fængs-

ler (Møgelkær, Kærshovedgård, Horserød, Krag-

skovhede og Jyderup), 4-5 år i nogle lukkede 

(Nyborg, København Fængsler, Vridsløselille og 

Ringe) samt tre måneder i et engelsk fængsel 

(Her Majesty’s Young Offender Institution), skal 

jeg til Fængselshistorisk Selskabs Årsskrift 

2019 skrive en artikel om de åbne fængslers hi-

storie i Danmark. Artiklen skal om muligt inde-

holde lidt om, hvad et åbent fængsel er, hvor in-

spirationen kom fra, hvornår og hvordan de op-

stod, hvordan udviklingen har været for de åbne 

fængsler generelt og for de enkelte institutio-

ner, hvordan udviklingen i reglerne har været og 

så videre, og så videre …. 

 

Noget kan jeg huske (men hukommelsen kan 

spille én et puds), og noget kan jeg læse mig til 

(hvis jeg ved, hvor jeg skal finde det), men helst 

vil jeg gerne høre fra erfarne folk med mange 

års ansættelse i Kriminalforsorgen eller med 

kendskab til området i øvrigt. Så hvis du ligger 

inde med nyttig viden om ovenstående, herun-

der beskrivelser af eller fra de enkelte åbne 

fængsler, eller har inspiration i øvrigt til, hvor jeg 

kan finde oplysninger, hører jeg meget gerne fra 

dig. Skriv til mig på hh@brondsted.dk. 

H. H. Brøndsted 

 

Årsskrifter 
Som sædvanlig frigives det nyeste årsskrift i for-

bindelse med generalforsamlingen. Der bliver 

(naturligvis) igen tale om en spændende publi-

kation med mange gode artikler. 

 
Billedtekst: 

Murens historie (i Vridslø-

selille) er én af artiklerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskabet ligger i øvrigt inde med en pænt antal 

eksemplarer af tidligere årsskrifter. Disse er I 

meget velkomne til uden beregning at afhente 

ved generalforsamlingen eller rekvirere hos sel-

skabet – så aftaler vi konkret, hvordan de bliver 

leveret. 
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