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Generalforsamlingen flyttes 
Den årlige generalforsamling afholdes fortsat 
tirsdag den 29. september 2020 kl. 15.00. Dog 
er lokaliteten ændret til 
Personalehuset i Nyborg, Vindingevej 36, 5800 
Nyborg (indgang ved Carlsmindegården). Dø-
rene åbnes kl. 14.00. 
Vi vil sætte pris på at få en ikke-bindende tilken-
degivelse om deltagelse i generalforsamlingen 
– gerne på Selskabets mail-adresse. 

 
Efter generalforsamlingen fortæller fhv. fæng-
selsinspektør H.H. Brøndsted om de åbne 
fængslers historie og Ole Stenums kortfilm 
”Fængselsbilleder”, som blev optaget på Vestre 
Fængsels Museum, før det lukkede, vil blive vist.  

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. 
  
Der var engang et forbedringshus 
Af tidl. fængselsinspektør Ole Hansen 

Statsfængslet i Vridsløselille stod færdigt i 
1859. Det lukkede for kort tid siden, og er forny-
lig solgt.  
Mangt og meget er skrevet om fængslet i dets 
levetid. Erindringsbøger af fanger og personale, 

jubilæumsskrifter (bedst er Vagn Kildemoes’ 
100 års skrift fra 1959), og videnskabelige vær-
ker som Peter Scharff Smiths ”Moralske Hospi-
taler” samt adskillige romaner som fx Johannes 
Møllehaves to bøger; ”Op ad en mur” og ”Livs-
fangerne”. 
Emil Kruuses bog er helt anderledes. Den er ba-
seret på en imponerende gennemgang af litte-
ratur og arkiver omhandlende fængslets første 
50 år.  
Vi får meget at vide 
både om fanger og per-
sonale, meget statistik 
og mange cases. Man 
får et virkeligt godt ind-
blik i den måde, man 
håndterede den tids 
nye straffeform på.  
Mange vil måske finde 
alle eksemplerne på 
den tids råhed og 
tristhed overvældende. For mig fornemmes gen-
nem hele bogen eksempler på fængslet hoved-
formål: Forsoning og tilgivelse. 
Emil Kruuse har skrevet en rigtig god bog. 
 
Bogen, der koster 100 kr., kan købes på Lokal-
historisk Samling Albertslund, på Albertslund 
Bibliotek og på fængselsmuseet ved Vridsløse-
lille Fængsel. 
 
Udsigten - den hårdeste straf 
Gennem otte år følges byggeriet af Grønlands 
første egentlig lukkede fængsel.  
 
Programmet sætter fokus på dilemmaet: 
Hvad er værst; at være tvunget til at kigge ind i 
en grå mur i Herstedvester Fængsel, eller sidde 
i sin celle i Nuuk og se ud over et af verdens 
smukkeste, uendelige øde landskaber? 

 
Se dokumentaren på www.dr.dk  


