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Indledning: 

Formanden bød velkommen til vores første fysiske generalforsamling efter en meget lang 

nedlukning. Han var glad for, at det atter var muligt at samles i Direktoratet for 

Kriminalforsorgen.  

En særlig velkomst til direktør Ina Eliasen, som beviste sin interesse for vores virksomhed og 

som trods de mange og vanskelige problemer, som Kriminalforsorgen står i, havde afset tid til 

at mødes med os. Formanden udtrykte sin taknemmelig over dette på Selskabets vegne. 

Også en særlig velkomst til seniorforsker Peter Fransen, som endnu en gang havde påtaget sig 

at gøre os klogere på et fængselshistorisk emne. Denne gang om ”en kvinde i en syg 

mandeverden”, om en fængselssygeplejerske der blev den første kvindelige ansatte i et 

mandsfængsel. 

Før vi gik i gang med den egentlige generalforsamling, mindedes formanden vores 

æresmedlem Aage Egholm, der afgik ved døden i januar, kort efter sin 90 års fødselsdag. 

Bestyrelsen v/Jens Tolstrup overbragte vores hilsner til fødselsdagen, og Selskabet var 

ligeledes repræsenteret ved begravelsen. Egholm var vores nestor og store inspirator på det 

fængselshistoriske område, som beskrevet i formandens nekrolog. Vi vil altid ære hans minde 

med taknemmelighed. 

 

Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag 

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen  

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8. Valg af revisorer  

9. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent: 

Tine Vigild blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovlig, idet den efter 

vedtægterne skal afholdes i februar eller marts måned, hvilket dog ikke havde været muligt. 

Idet de særlige forhold må tilskrives force majeure, blev generalforsamlingen erklæret lovlig. 

 

2. Formandens beretning: 

Som I måske husker, var vi nødt til at afholde en skriftlig generalforsamling i september måned 

sidste år. Jeg er glad for, at medlemmerne accepterede dette nødretslignende brud på 
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vedtægterne. Det betød bl.a., at jeg udsendte en skriftlig beretning, som medlemmerne 

efterfølgende godkendte ved passivitet. Det er jeg også meget glad for. 

Jeg lovede i den forholdsvis lange skriftlige beretning som dækkede 1 ¾ år, at den næste 

beretning – den i dag – ville blive tilsvarende kortere. Det vil jeg prøve at holde, selv vi nok 

havde forestillet os, at vi havde kunnet afholde vores generalforsamling i foråret, som 

vedtægterne foreskriver, men også det satte Coronaen en stopper for. Derfor vil beretningen 

omfatte perioden oktober 2020 – august 2021.  

Coronarestriktionerne har også præget mødeniveauet i perioden, bl.a. fordi adskillige 

nøglepersoner tilhører den såkaldt sårbare gruppe. Bestyrelsen har kun afholdt tre møder, 

mens Informationsgruppen har afholdt fire møder og Redaktionsudvalget to møder. Referater 

af bestyrelsesmøderne er som sædvanlig lagt ud på hjemmesiden, der beklageligvis p.t. er ude 

af drift. 

På trods af de usædvanlige omstændigheder er det atter lykkedes Redaktionsudvalget at få 

sammensat og udgivet et særdeles læseværdigt årsskrift. Vi kan jo som I ved af økonomiske 

grunde ikke sende det til medlemmerne, men alle betalende medlemmer kan få udleveret et 

eksemplar i dag. 

Hovedtemaet for artiklerne er anbringelse af kriminelle og andre utilpassede borgere i 

institutioner uden for Kriminalforsorgen. Det drejer sig om internering af jøder, modstandsfolk, 

kommunister og politifolk under krigen, og om brugen af Sprogø og Livø til såkaldt moralsk 

åndssvage borgere. Derudover er der artikler om fangebeklædning gennem tiderne, om små 

børn der i 1800-tallet blev anbragt i Tugt- og Forbedringshuse sammen med deres mødre, og 

om Jens Tolstrups opvækst i forskellige fængsler, hvor hans far var ansat. Så der er meget at 

glæde sig til at læse, og jeg kan yderligere glæde Jer med, at årsskriftet for 2021 allerede er 

ved at være på skinner. 

Og nu vi er ved skrifter, kan jeg oplyse, at det også er mulig at købe det smukke jubilæumsskrift 

om Aalborg Arrests 100 års fødselsdag, som bl.a. medlem af Informationsgruppen Flemming 

Skadhauge har været initiativtager til. Desværre måtte den planlagte festivitas med 

justitsministeren og direktøren aflyses af velkendte grunde. Publikationen kan bestilles hos 

Helle Thaarup. 

Derudover har Jesper Carlsen skrevet om Kragskovhede. Bogen er en ”privat udgivelse” og kan 

derfor kun bestilles ved henvendelse til Jesper Carlsen på mail: jesperc8@gmail.com. Den 

koster 400 kr. inkl. forsendelse. 

Med hensyn til vore museumsamlinger er der både godt og skidt at sige. 

Det gode er, at samlingerne på Søbysøgård og Møgelkær lever i bedste velgående, og nu igen 

er åbne for besøgende. 

Samlingen på Kærshovedgård er med tilladelse fra Områdekontoret i Hobro overdraget til 

Horsens Museum/FÆNGSLET. Det er sket uden de sædvanlige formaliteter, med det vil 

Selskabet sammen med områdeledelsen se at få rådet bod på, så ejerskabet kommer helt på 

plads, også for så vidt angår de genstande, som FÆNGSLET ikke måtte være interesserede i at 

beholde. Men det gode er, at i hvert fald dele af samlingen vil der blive taget hånd om på 

professionel vis.  

Vestres samling led jo en krank skæbne, som jeg tidligere har redegjort for. Ikke bare blev 

museet nedlagt med kort varsel og uden nogen form for forhandling, men tilmed blev 

samlingen imod alle løfter nærmest kastet hulter til bulter i flyttekasser, som blev transporteret 

ind til Selskabets lokaler på Nytorv. Det var naturligvis nedslående for de museumsnisser, som 

har brugt så megen tid på samlingen, og på at tilgængeliggøre den for offentligheden. Men 

heldigvis har de genvundet kampånden og arbejder nu på at få så meget styr på samlingen 

som muligt under de meget begrænsende forhold på Nytorv, bl.a. med henblik på at kunne 
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lave små særudstillinger af fx legetøj, som er fremstillet i fængslet. På grund af lokalernes 

placering i Nytorvs Fængsel vil der dog kun blive mulighed for at særligt indbudte kan se 

udstillingerne.  

Hvad angår samlingen på Vridsløselille, er det ved en stor og energisk indsats, hidtil lykkedes 

Henny Mesnickow og de andre frivillige på museet at bevare samlingen i de nuværende lokaler. 

Hvad der skal ske på lidt længere sigt med Vridsløselilles bygninger er endnu uklart, men Henny 

og kompaner er i tæt kontakt med Freja, de nye ejere ”Enggaard” samt lokale myndigheder og 

organisationer. Vridsløselilles museum har også været medstifter af foreningen ”Vridsløselille 

Fængsels Venner”, som arbejder på at bevare kulturarven på fængslet. Jeg er sikker på, at 

Henny og foreningen vil være glade for, hvis nogle af de tilstedeværende vil melde sig ind og 

støtte det gode formål.  

Selskabets kongstanke er, at der i dele af bygningerne kan indrettes et større museum, som vi 

foreløbig kalder Fængselsmuseum Øst, som lidt bredere vil kunne fokusere på, hvordan 

samfundet til enhver tid har sanktioneret uacceptabel adfærd. Det er endnu for tidligt at 

komme nærmere ind på de foreløbige overvejelser, men vi håber meget, at der kan skaffes 

midler til, at der kan udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse med professionel hjælp. Det vil 

kræve, at vores nuværende bevilling på finansloven bliver forøget, noget jeg har nævnt for 

direktøren og enkelte politikere med henblik på, at at det kunne indgå i overvejelserne 

vedrørende den kommende flerårsaftale. Hvis det ikke lykkes, håber vi, at der kan opnås støtte 

til etablering af et mindre museum enten i Vridsløselille samlings nuværende bygning eller en 

anden bygning på Vridsløselille, som måtte blive bevaret. 

Endelig skal jeg nævne, at uddannelsesdagene for vore frivillige museumsfolk, som har været 

på pause i Coronatiden, nu vil blive genoptaget. Det samme gælder planerne om busrejser til 

forskellige fængselsmuseer og andre kulturinstitutioner, som har været planlagt et par gange 

i samarbejde med en professionel operatør, men som også har lidt skibbrug på grund af 

smitterisikoen.  

Efter generalforsamlingen og inden foredraget vil vi vise en lille film om nogle af genstandene 

fra Vestres samling, der med økonomisk støtte fra Paula og Axel Nissens Fond samt fra 

Fængselsforbundet og Kriminalforsorgsforeningen blev optaget sidste år. 

Hermed slutter jeg min beretning. 

Der blev stillet enkelte spørgsmål, hvorefter formandens beretning blev godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aflæggelse af regnskabet: 

Kassereren Helle Thaarup gennemgik kort regnskabet for 2020. Det var fremlagt på bordene 

og godkendt af bestyrelsen. 

Regnskabet blev godkendt. 



 

4 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen indstiller, at man fastholder det nuværende kontingent på 100 kroner for person-

lige medlemmer og 1.000 kroner for institutionsmedlemmer årligt. 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen: 

Mogens Madsen og Jens Tolstrup var på valg. De blev begge genvalgt.  

 

7. Valg af suppleanter: 

Suppleanterne Peter Fransen og Poul Pedersen blev begge genvalgt. 

 

8. Valg af revisorer: 

Else Jensen og Janni Holst blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt: 

Formanden takkede Tine Vigild for godt dirigentskab. 

Den 10. september 2021 

 

Helle Thaarup  

 Referent 

 / 

 Tine Vigild 

 Dirigent 

---ooo000ooo--- 

Ole Stenums film om udvalgte genstande fra Vestres Museum, som beskrevet i formandens 

beretning blev fremvist. 

 

Seniorforsker Peter Fransen, Rigsarkivet, fortalte om ”Ene kvinde i en syg mandeverden – sy-

geplejerske Rigmor Laursen, leder af Tuberkulosesygehuset ved Straffeanstalten i Nyborg” 

 

 

 


