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Det står vores nye direktør for … 
Kilde: Fængselsforbundet 

Ina Eliasen, som 

pr. 1. juli 2020 er 

ny direktør for Kri-

minalforsorgen 

har til Fængsels-

funktionæren ud-

talt: 

”Kriminalforsor-

gen er nok den del 

af straffekæden, 

man hører mindst 

om. Det er vigtigt for både omverdenen og os 

selv, at vi får en tydelig plads på samme måde 

som politi, anklagemyndighed og domstole.” 

Hun peger på, at når Kriminalforsorgen skal bi-

drage med at skabe tryghed i samfundet, så er 

det helt afgørende, at befolkningen ved, hvad 

Kriminalforsorgen faktisk laver. At der er gen-

nemsigtighed. 

Også i forhold til nuværende og kommende 

medarbejdere er et øget kendskab til Kriminal-

forsorgens arbejde vigtigt, fordi det er med til at 

skabe en tydelig identitet og stolthed som an-

sat. ”Et af de vigtigste fokusområder er at re-

kruttere og fastholde de rette medarbejdere og 

ledere og dermed skaffe de rette kompetencer 

– her er arbejdet med kendskab og åbenhed en 

utrolig vigtig ingrediens,” siger hun. 

For os i Fængselshistorisk Selskab lyder Ina Eli-

asens holdning helt rigtig. Vi glæder os til at 

være med til at øge kendskabet til Kriminalfor-

sorgen og peger på, at en organisation, som 

vedkender sig sin historie, er en organisation 

der ruster sig til fremtiden.  

 

Generalforsamling  
Nu kan vi endelig holde den årlige generalfor-

samling.  Det bliver tirsdag den 29. september 

2020 kl. 15.00 i Direktoratet for Kriminalforsor-

gen, Strandgade 1, 1401 København K. 

Efter generalforsamlingen vil fhv. fængselsin-

spektør H.H. Brøndsted fortælle om de åbne 

fængslers historie og Ole Stenums kortfilm 

”Fængselsbilleder” vil blive vist. Filmen blev op-

taget på Vestre Fængsels Museum, før det luk-

kede. 

 

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 14. september 2020. 

 
I forbindelse med generalforsamlingen bliver 

der serveret et let traktement. 

  

Røverne fra Venslev 
Roskildenseren Søren Mø-

gelvang Nielsen, der selv 

har rødder i Venslev, har 

skrevet historien om, hvor-

dan en bakketop i Himme-

lev den 22. marts 1843 

blev stedet, hvor det ma-

kabre henrettelsesritual, 

hjul og stejle, for sidste 

gang blev brugt i Dan-

markshistorien.  

Ud over de to mordere bliver i alt 43 mennesker 

fra mordernes hjemby dømt for i alt 180 forbry-

delser. Venslev havde igennem første halvdel af 

1800-tallet tilsyneladende udviklet en kultur, 

hvor vold og forbrydelser var en del af hverda-

gen. 

”Venslevrøverne” er på 160 sider og kan købes 

på www.venslevrøver.dk. Den koster kr. 150,00 

ekskl. forsendelse. 
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