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den 19. marts 2014 
 
Dagsordenen var: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer 
9. Eventuelt 
 
1. Valg af dirigent: 
Tine Vigild blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. 

 
2. Formandens beretning: 
I 2013 har fængselshistorisk Selskab fortsat sit arbejde med at samordne og videreudvikle interes-
sen for Kriminalforsorgens historie. Det er forsat en meget bred kreds, der arbejder med fæng-
selshistorie, mens arbejdet med den fri Kriminalforsorg er ved at tage sin begyndelse (se Årsskrift 
2013, hvori tidligere forstander Mogens Madsen har skrevet en artikel om de store linjer i fæng-
selsselskabernes historie og navnlig om deres institutioner).  
 
Medlemstallet for personlige medlemmer er vokset til 176 (en nettotilgang på 12 personer). 
Antallet af institutionsmedlemmer er fortsat 39. 
Formanden opfordrede til at skaffe flere medlemmer. Både personlige og institutionsmedlemmer. 
Et personligt medlemskab koster kr. 100 årligt. For denne pris får man bl.a. Årsskrift og nyheds-
breve, samtidig med at man kan købe bøger til favorable priser, se Selskabets hjemmeside.  
Der er solgt 350 bøger indtil nu. Hertil kommer Årsskrifterne til medlemmerne. 
Bøgerne er sat til salg hos: helle.thaarup@kriminalforsorgen.dk. 
 
 
Bestyrelsesarbejdet: 
Bestyrelsen har holdt 3 møder siden sidste generalforsamling.  
Et konstituerende møde blev afholdt i april 2013 i Strandgade. William Rentzmann er forsat Direk-
toratet for Kriminalforsorgens repræsentant i bestyrelsen. Han blev genvalgt til formand.  
Torben Rasmussen og Jens Tolstrup varetager forsat hvervene som henholdsvis kasserer og sekre-
tær.  
Derudover har bestyrelsen afholdt et møde i september 2013 på Statsfængslet på Søbysøgård og 
et møde i januar 2014 i Vestre Fængsels Museum. 
Bestyrelsen vil så vidt muligt fortsætte med at lægge nogle af sine møder i forbindelse med de 
lokale samlinger.  
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Bestyrelsen har besluttet en forsøgsvis styrkelse af sekretariatet gennem et vederlag til Helle 
Thaarup for en række opgaver som fx vedligehold af medlemskartotek, opkrævning, bogsalg og 
sekretærarbejde for Informationsgruppen. 
 
Museumsarbejdet: 
FÆNGSLET i Horsens har fortsat fremgang både med hensyn til besøgene og aktiviteter.  
Der var 64.000 besøgene fordelt på 1.222 rundvisninger.  
Med en støtte på kr. 450.000 fra Undervisningsministeriet lancerede man et landsdækkende sko-
leundervisningsprogram kaldet www.ejail.dk.  
Endvidere har museet modtaget 11. mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til brug for perma-
nente udstillingsformål i museet i 2015. 
Statsfængslet i Vridsløselille skal efter planen udfases i 2017. Bestyrelsen har indledt drøftelser 
med fængselsinspektør Kim Andersen for at få afklaret en række spørgsmål, særligt at få ”doku-
menteret” Vridsløselille, mens det er i brug samt fremtiden for den lokale fængselshistoriske sam-
ling. Museet i Horsens bistår med dette arbejde. 
Der er i vores lokaler i Nytorv ved at blive arrangeret en lille udstilling om Kriminalforsorgens pen-
sioner, aktualiseret gennem Pension Fanøs nedlæggelse, hvor der blev foretaget en gennemgri-
bende fotodokumentation og indsamling af bevaringsværdige arkivalier og genstande. 
Det fine museum på Vestre Fængsel er i god gænge med rundvisning mindst en gang om ugen. Der 
har været godt 1.500 besøgende i 2013. 
 
 
Publikationer: 
2013 blev et stort år for så vidt angår publikationer.  
Først og fremmest selskabets Årsskrift 2013, der udleveredes i forbindelse med generalforsamlin-
gen. I årsskriftet er der en række spændende artikler: 
- Om at skrive fængselshistorie – ikke mindst om arbejdsdriften 
- I Guds faderlige varetægt – en fortælling om Kirkens Korshærs arresthustjeneste i næsten 100 

år. 
- Statsfængslet i Nyborg 1913 – 2013  
- Et strejftog gennem fængselsselskabernes, fængselshjælpens og forsorgsselskabets historie og 

fælles institutioner 
- Fængselsforbundet i Danmark 1913 – 2013  
Årsskriftet har ligesom de tidligere årsskrifter en høj kvalitet, og det er det indtil nu mest omfangs-
rige årsskrift på 187 sider. 
Redaktionsudvalget bestod af Leif Jørgensen, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup og Tine Vigild. 
 
Endvidere udkom i 2013 bogen om Arbejdsdriftens 100 års jubilæum (Arbejde bag tremmer), jubi-
læumsbogen om Statsfængslet i Nyborg og et mindre jubilæumsskrift om Arresthuset i Sønder-
borg i 100 år. Læg hertil Forbundets bog i anledning af deres 100 års jubilæum, og vi kan se tilbage 
på en meget fin høst.  
Alle bøgerne er til salg via Selskabets hjemmeside. 

 
 
Informationsgruppen: 
Informationsgruppen holder fortsat regelmæssige møder – i beretningsåret blev det til syv møder.  
Informationsgruppen består af: Flemming Skadhauge, Frede Kruse-Christiansen, Helle Thaarup, 
Jens Christian Smedegaard, Jens Tolstrup, Leif Jørgensen, Ole Hansen, Mogens Madsen og Torben 
Rasmussen. 
Hertil kommer, at der er etableret en mindre arbejdsgruppe om selskabets billedarkiv, hvor Leif 
Jørgensen er primus motor. Ligeledes arbejder Ole Hansen og Preben Thygesen med strukturering 
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af Selskabets arkiv og bogsamling. Jens Tolstrup har en større faglitterær bogsamling, der nu vil 
blive registret og derefter forenet med Fængselshistorisk Selskabs bogsamling i Nytorv 21. 
  
Der arbejdes stadig med nedsættelse af arbejdsgrupper til belysning af kost og kostreglementer 
samt Kriminalforsorgens skibsprojekter.  
Det er endvidere håbet, at der kan komme mere gang i spørgsmålet om den fri Kriminalforsorgs 
historie med beskrivelser af de mange forskellige aktiviteter i dette område.  
 
Uddannelsesdage: 
Ca. 35 mennesker har på generalforsamlingsdagen deltaget i Uddannelsesdag på Vestre Fængsels 
Museum, hvor man benyttede lejligheden til at se det nyindrettede museum samt drøfte spørgs-
mål af fælles interesse for museumsarbejdet. Endvidere nåede man en mindre rundvisning på Ve-
stre Fængsel. 
I juni 2013 deltog ca. tyve personer i uddannelsesdagen i Frøslev/Fårhuslejren, hvor overinspektør 
Henrik Skov Kristensen fortalte om den nye udstilling om Fårhuslejren, og der var rundvisning i 
Frøslevlejrens Museum. 
 
 
Afsluttende bemærkninger:  
Endnu et godt år for Selskabet at se tilbage på. Der har været et godt aktivitets-
niveau med mange gode bogudgivelser samt ibrugtagen af Vestre Fængsels Mu-
seum. 
 
Formandens beretning blev taget til efterretning. 
 
3. Aflæggelse af regnskab: 
Torben Rasmussen gennemgik de væsentligste poster i regnskabet for 2013, som herefter blev 
godkendt. 

 
4. Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag. 

 
5. Fastsættelse af kontingent: 
Under hensyn til Selskabets rimelig gode økonomiske situation foreslog formanden uændret kon-
tingent. Dette blev vedtaget. 

 
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen: 
Jørgen Bang og Torben Rasmussen var på valg.  
De var begge villige til genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. 

 
7. Valg af suppleanter: 
Leif Jørgensen og Rosa Rasmussen var villige til genvalg og blev valgt.  

 
8. Valg af revisorer: 
Revisorerne Helle Thaarup og Janni Holst var villige til genvalg og blev valgt. 

 
9. Eventuelt: 
Der var ingen bemærkninger til punktet. 
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Jørgen Bang oplyste, at han havde medbragt et antal eksemplarer af Dvd’en ”Slottet” og et af Carl 
Lomholt udfærdiget skrift om Fængselskirken i Horsens. Medlemmerne blev opfordret til at forsy-
ne sig, og blev i øvrigt henvist til eventuelt at rekvirere hos: helle.thaarup@kriminalforsorgen.dk.   
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 
Formanden bød herefter velkommen til Seniorforsker, ph.d. Peter Fransen, Rigsarkivet, der havde 
givet tilsagn om at holde årets foredrag om sit arbejde med Statsfængslet i Nyborg under besæt-
telsen. 
 
Indledningsvis nævnte Peter Fransen, at han arbejder med to projekter: 

 Embedsmænd i knibe, med hovedvægten på direktør Th. Fussing og hans situation i begyndel-
sen af 1920’erne. 

 Dansk straffuldbyrdelse fra slutningen af 1800-tallet til 2013 i internationalt perspektiv.  
 
Peter Fransens meget interessante foredrag omfattede 4 hovedpunkter: 
1. Den første politiske fange 
2. Bent Paludan-Müller 
3. Den falske fange 
4. Befrielsen af de politiske fanger 
 
 
Efter foredraget var Selskabet vært ved et lille traktement. 
 
 
 Tine Vigild, dirigent Jens Tolstrup, sekretær 
 Den 25. april 2014 Den 25. april 2014 
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