Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Medlemsbrev
Årets generalforsamling
afholdes den 19. marts 2014 kl. 15.00 i
Direktoratet for Kriminalforsorgens kantine, Strandgade 100, 1401 København K.
I forlængelse af generalforsamlingen bliver
der mulighed for at høre Peter Fransen,
som vil fortælle om Nyborg og besættelsestiden.

januar 2014
sen af de to museer og om grundprincipperne for udstilling og forskning.
En rigtig god dag i det sønderjyske!

Uddannelsesdag
Før generalforsamlingen samles fængslernes museumsmedarbejdere m.fl. til en
uddannelsesdag på Vestre Fængsel, hvor vi
blandt andet bliver vist rundt på det nye
museum. Nedenfor ses en lille orientering
om uddannelsesdagen, som blev afholdt i
sommeren 2013:
Jubilæum i Nyborg
22 museums-entusiaster var samlet den
18. juni 2013 i Frøslevlejren.

Udover fantastisk solskinsvejr og hyggeligt
selskab bød dagen på mange gode faglige
input.
Syv fængselssamlinger var repræsenteret.
Mange af samlingerne er i rigtig god gænge, og særligt museumsfolkene fra Københavns Fængsler var stolte af deres nye faciliteter. Museet er ved hjælp af en stor bevilling fra Feriefonden blevet udvidet væsentligt.
Vi blev vist rundt både i Frøslevlejrens Museum og i Fårhuslejrens Museum – begge
steder var der tale om meget omfattende
og interessante udstillinger, som vi kunne
lære meget af.
Museumsoverinspektør Henrik Skov Kristensen fortalte efterfølgende om tilblivel-

Den 12. juli 2013
kunne Statsfængslet i Nyborg fejre sit
100 års jubilæum.
I den forbindelse
blev der udgivet en
bog, der følger stedets udvikling gennem de forløbne
100 år. Det er blevet en flot og rigt
illustreret bog på 300 sider, som kan købes af medlemmer for 250 kr.
Se mere om bogen og køb her
Kontingent 2014
Indbetaling af kontingent for 2014 kan ske
på selskabets konto 6737-0143678 (husk
angivelse af indbetaler) eller kontant i forbindelse med generalforsamlingen. Prisen
er fortsat 100 kr. for personlige medlemmer.

Kontakt gerne Helle Thaarup, hvis du er i
tvivl om, hvorvidt du er i restance.

