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Siden sidst 

Der har været – og er stadig – travlhed 

med indretning af vore nye lokaler på Ny-

torvs Fængsel. En flot istandsættelse er i 

gang med at blive gennemført af hånd-

værkere fra Vestre Fængsel. Diverse gen-

stande og arkiver er fundet og flyttet til 

Nytorv. Registrering af effekterne mv. er i 

fuld gang. Det er et kæmpe arbejde, som 

kun lader sig gøre med hjælp fra frivillige 

og arbejdsgrupperne.  

 

 

Generalforsamlingen 

blev afholdt den 22. marts i byretspræsi-

dentens fine mødesal i Domhuset på Ny-

torv. Se referatet her. Der var stort frem-

møde, og efter en veloverstået generalfor-

samling var der fremvisning af foreningens 

nye lokaler. Med stor hjælp fra lokale 

fængselsmuseer var det lykkedes at stable 

en mindre, midlertidig udstilling på benene 

i lokalerne på 2. og 3. sal. Mange med-

lemmer så udstillingen og lyttede til et fo-

redrag af museumsinspektør Maria Berg 

Briese med fremvisning af et spændende 

interaktivt program med mulighed for at 

”gå ind i lokalerne” og se mange genstan-

de, lokaliteter og ”historier” fra det gamle 

Horsens Statsfængsel. 

Prøv selv en virtuel tur på: 

www.faengslet2.dk  

 

Kulturnatten 

Den 14. oktober 2011 afholdes der atter 

kulturnat i København. Vi regner med at 

kunne åbne for publikum på denne af-

ten/nat, idet vi har fået venligt tilsagn om 

støtte fra lokale fængselsmuseer til opstil-

ling mv. Vi håber på denne måde at kunne 

”slå på tromme” for foreningen og museet. 

Vores placering er jo lige i hjertet af Kø-

benhavn, så vi regner med, at det bliver et 

tilløbsstykke. Vi håber naturligvis at både 

nuværende og pensionerede fængselsfolk 

vil tage familie og venner med på besøg 

den 14. oktober 2011. 

 

 

En bøn! 

Vi tror, at mange fængselsfolk har gamle 

fotografier og/eller genstande liggende på 

et loft eller i skuffer og skabe! Vi vil meget 

gerne modtage disse eller alternativt 

indscannede billeder, som fremsendes 

som fil på en mail. Hvis det er muligt vil vi 

samtidig gerne have oplyst tid, sted, perso-

ner, begivenhed eller sjove/spændende 

historier i tilknytning til billederne og gen-

standene. Send venligst mail til Helle Thaa-

rup: Helle.Thaarup@kriminalforsorgen.dk  

 
 
Kontingent 

Der er fortsat en del medlemmer, som er 

bagud med kontingentet. Hvis I er i tvivl om 

dette, så kontakt gerne Helle Thaarup på 

ovennævnte mailadresse. Selskabets kon-

tonummer er uændret: reg.nr. 6737, kon-

tonummer 0143678.  

Generalforsamlingen har til orientering 

vedtaget en kontingentforhøjelse fra 2012, 

hvor personligt medlemskab vil koste 100 

kr. årligt. 
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