Referat af
ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012
Dagens program:
Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der
holdt dagens foredrag samt til seniorforsker Peter Fransen, Landsarkivet i Odense, historikeren
Søren Federspiel og afdelingsleder Peter Larsen, der fortalte om bogprojekter, som er i støbeskeen:




Nyborg i 100 år
Forbundets 100 års jubilæum
Arbejdsdriftens 100 års jubilæum

Dagsordenen var:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Aflæggelse af regnskab
4.
Fastsættelse af kontingent
5.
Valg af to medlemmer til bestyrelsen
6.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
7.
Valg af revisorer
8.
Eventuelt
1.

Valg af dirigent:

Tine Vigild blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
2.

Formandens beretning

I 2011 har Fængselshistorisk Selskab fortsat den gode udvikling med at samordne og videreudvikle
interessen for fængslernes historie.
Også gennem 2011 kunne formanden med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes at engagere
en meget bred kreds i arbejdet med Kriminalforsorgens historie.
Formanden bemærkede, at man senere skulle høre om tre bogprojekter. Han fandt også grund til
at nævne Henrik Skov Kristensens store værk ”Straffelejren”, som til en billig pris kunne købes i
forbindelse med generalforsamlingen sammen med andre publikationer som fx arresthusbogen og
bogen om direktoratet.
Der har været fremgang i medlemstallet, idet vi nu har 169 personlige medlemmer og 26 institutionsmedlemmer. Bestyrelsen vurderer, at der stadig er muligheder for at fortsætte den positive
udvikling.

Bestyrelsen har holdt fire møder, heraf et på Horsens Kunstmuseum og resten i henholdsvis Nytorv 21 eller i direktoratet.
Det er fortsat bestyrelsens hensigt at lægge nogle bestyrelsesmøder i forbindelse med besøg i lokale fængselshistoriske samlinger.
Etableringen af det fængselshistoriske museum i det gamle statsfængsel i Horsens er nu så fremskredent, at det forventes at kunne åbne den 16. maj 2012.
Kontakten til Øhavsmuseet, der tidligere hed Faaborg Kulturhistoriske Museer, er genoptaget og
udstillingen i det gamle arresthus i Faaborg står overfor en nyopsætning. Selskabet bistår (Torben
Rasmussen og Jens Tolstrup).
Ret og Strafmuseet er desværre gledet lidt i baggrunden, da det ikke indtil nu har vist sig muligt at
rejse de 20 – 25 mio. kr., som dette center for oplysning om ret og straf i bygningen i Nytorv 21
forventes at ville koste.
Bestyrelsen har dog ikke opgivet håbet om, at noget vil vise sig.
Københavns Fængslers museum har fra Feriefonden fået bevilget ca. 1 mio. kr. til istandsættelse af
lokaler til fængslets museum blandt andet i den tidligere præstebolig.
Dansk Historisk Fællesråd har brugt Selskabets lokaler i Nytorv 21 til et møde og fællesrådet er
indstillet på at omtale Fængselshistorisk Selskabs aktiviteter i sit ugentlige nyhedsbrev ”Historie
online”.
For så vidt angår den historiske forskning har Selskabet støttet udgivelsen af Henrik Skov Kristensens bog ”Straffelejren” om Fårhuslejrens historie. Dette er sket ved at Selskabet på forhånd havde bundet sig for et antal eksemplarer, der kunne indgå i den endelige finansiering af dette store
værk. Der er grund til at fremhæve, at værket nu foreligger i tredje oplag og har opnået meget stor
interesse både i historiske kredse og blandt mange sønderjyder.
Endelig vil jeg nævne det stærke netværk, der eksisterer i Kriminalforsorgen mellem historisk interesserede medarbejdere og de grupper af frivillige, der driver de lokale fængselshistoriske samlinger – en stor tak for det.
Også i år udgiver Selskabet et stort og fyldigt årsskrift. Et årsskrift vi fortsat kan være stolte af.
Hertil kommer, at Arresthuset i Odense har udgivet en fin lille bog i anledning af sit 150 års jubilæum. Forfatterne er tidligere kriminaldommer Peter Garde og vicearrestinspektør Eva Worm. Denne
bog kan også erhverves hos Selskabet.
Formidling af fængselshistoriske genstande:
Selskabet skal medvirke til at videreuddanne
de personer, der er knyttet til de fængselshistoriske samlinger.
Der har været afholdt én uddannelsesdag,
og bestyrelsen regner med, at der i år gennemføres to sådanne uddannelsesdage.
Fængselshistorisk Selskabs hjemmeside:
Som nogle måske allerede har bemærket på
generalforsamlingen, er der nu kommet en
ny udgave af hjemmesiden, og der kommer
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fortsat – om end uregelmæssigt – nyhedsbreve.
På Kulturnatten i København den 14. oktober 2011 var der offentlig adgang til Selskabets lokaler i
Nytorv 21, hvor der var etableret en salgsenhed med publikationer fra Fængselshistorisk Selskab
samt på tredje og fjerde etage anvendt rum til udstillinger om:


Gamle uniformer



Legetøjsproduktion fra Vestre Fængsel



Magtmidler – fx pryglebænken og dårekisten, kat med mere



Undvigelser med hovedvægten på Lorentzen. Denne udstilling blev forestået af Horsens Museum.

Der var næsten 2.000 besøgende, der blev ført igennem fængslet via en fast rute, så man både så
forbygningen og selve fængslet.
Det er besluttet, at Selskabet fortsat vil medvirke i Kulturnatten.
Skybrud:
En del af Selskabets arkivalier led stor skade under skybruddet i sommer, da arkivet netop var flyttet fra direktoratet til kælderen i Nytorv. Meget materiale var anbragt i kælderen, men er nu flyttet op i bygningen.
Ole Hansen og Preben Thygesen er gået i gang med en systematisering af arkivalierne i Nytorv 21.
Informationsgruppen har holdt regelmæssige møder gennem hele året.
Den har arbejdet med en ny hjemmeside.
Informationsgruppen agter at udvide sine aktiviteter blandt andet ved at gå i gang med en registrering af det meget store billedmateriale, der findes rundt omkring i Kriminalforsorgen.
Alt i alt har det været et aktivt år i Selskabet, der må siges i være i god gænge.
Dannelse af netværk:
Det er bestyrelsens opfattelse, at det konkrete arbejde med forskning, indsamling og publicering
af materiale bedst kan ske gennem dannelse af netværk, der arbejder med forskellige temaer.
Informationsgruppen arbejder fortsat med publicering af materiale og formidling af historien om
genstande og går nu som tidligere nævnt i gang med det meget store arbejde at få oprettet et billedarkiv, hvor alle kan gå ind og søge.
3.

Aflæggelse af regnskab:

Torben Rasmussen fremlagde regnskabet (se bilag).
Foreningen er i god økonomisk gænge.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt.
4.

Fastsættelse af kontingent:

Formanden foreslog, at fastholde de nuværende 100 kr. for personlige medlemmer og 1.000 kr.
for institutionsmedlemmer. Dette blev vedtaget.
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5.

Valg af to medlemmer til bestyrelsen:

På valg var Jørgen Bang og Torben Rasmussen. De blev begge genvalgt.
6.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen var på valg. Rose Rasmussen blev genvalgt. Leif Jørgensen blev
valgt som ny suppleant.
7.

Valg af revisorer:

På valg var Janni Holst og Helle Thaarup. De blev begge genvalgt.
8.

Eventuelt:

Der var ingen forslag til dette punkt.
Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet.

---ooo000ooo---

Herefter gav formanden ordet til de tre indledere om bogprojekter.
Seniorforsker Peter Fransen:
Statsfængslet i Nyborg har kontaktet Peter Fransen med henblik på udarbejdelse af en bog i anledning af Nyborgs 100 års fødselsdag.
Fængslet blev taget i brug den 12. juli 1913, mens de to kirker blev indviet den 8. juni 1913.
Bogen vil have et bredt kulturhistorisk perspektiv.
Bogen vil være gennemgående illustreret med en nutidig fotodokumentation, men også med ældre billeder.
Historiker Søren Federspiel:
Fængselsforbundet har indgået aftale med Søren Federspiel om en bog om Forbundets historie.
Den vil blive kronologisk inddelt i perioder og tage udgangspunkt i to hovedsynsvinkler – den faglige og demokratiske udvikling af Forbundet og i Forbundets indflydelse gennem tiderne.
Fremstillingen vil tage udgangspunkt i Forbundets arkivmateriale og bladet Fængselsfunktionæren.
Afdelingsleder Peter Larsen, Ressourcestyringskontoret:
Peter Larsen redegjorde kort for kontorets overvejelser om at udgive et 100 års skrift den 1. april
2013. Det er tanken, at en historiker skal beskrive hele perioden, men overvejelserne er endnu i
støbeskeen.
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Herefter holdt overlæge Peter Kramp et levende og instruktivt foredrag om ”Træk af retspsykiatriens historie”.

Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær.

Tine Vigild, dirigent

Jens Tolstrup, sekretær

Den 14. maj 2012

Den 14. maj 2012
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