Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Medlemsbrev
Generalforsamling
Den årlige generalforsamling fandt sted den 8.
marts 2018 i København.
Læs referatet her: generalforsamling
Tidligere centerdirektør Annette Esdorf fortalte i fortsættelse af generalforsamlingen om KiF’s historie. Se
Annettes præsentation her.

Uddannelsesdag
Den 16. maj mødtes 26 entusiastiske museumsmedarbejdere m.fl. på Vridsløselille Fængsel. Det gamle fængsel tog sig smukt ud i solskinnet. Inden for konstaterede vi dog, at dvalen
har holdt sit mørke indtog – det var for mange
vemodigt at gå rundt i de stille gange på det en
gang så travle fængsel.

Dagen bød naturligvis også på andre indslag, og
hovedpunktet på programmet var et indlæg omhandlende udfordringerne ved arkivmæssigt at
skulle dokumentere nedlæggelsen af et historisk fængsel. Indlægget stod Troels Øhlenschlæger fra Kroppedal Museum for.
Museumsmedarbejderne fra de lokale samlinger brugte også dagen på at lade sig inspirere
af hinanden.
En meget fin og godt tilrettelagt uddannelsesdag. Stor tak til de engagerede folk fra Vridsløselille Fængselsmuseum!

Faaborg Arrest (Øhavsmuseet)
Faaborg er en smuk gammel by, der nok er et
besøg værd som turist. Særligt kan vi varmt anbefale museet, der er indrettet i den gamle arrest.
Faaborg har siden middelalderen haft arrest i
form af ganske få, små og klamme fængselshuller inde i selve rådhuset, men i 1929 byggede man det nuværende arresthus på bagsiden af rådhuset.

maj 2018
60 år senere, i 1989, lukkede man arresten,
som nu er omdannet til et lærerigt og ”aktivt”
museum, hvor både børn og voksne medinddrages gennem en levende udstillingsteknik, der
spiller på mange virkemidler. I kælderen, som
er trang og lidt uhyggelig, kommer man tæt på
en af de tidligere fanger og hans forbrydelse.
En rundvisning omfatter besøg i fangegård, celler og retssal. Undervejs fortælles historier og
facts om både fortid og nutid.
Efter aftale med museumsinspektør Mette
Broch Jacobsen har medlemmer af Fængselshistorisk Selskab gratis adgang.

Nyt om bøger
Aarhus Universitetsforlag har
i rækken af ”100 danmarkshistorier – vi gør en lang historie kort” udgivet en bog
om Det første fængsel om
fængslet på Christianhavn.
Medlemmer af Fængselshistorisk Selskab har mulighed
for at købe bogen, som normalt koster 100 kr. med 40% rabat. Dertil kommer så desværre 40 kr. i porto – således at den
samlede pris bliver 100 kr., så besparelsen betaler portoen. Hvis du vil købe bogen, kan du benytte rabatkoden ff40salg, som er gyldig indtil
1. august 2018.
Kaj Rasmussen, som mange af
os kender fra Statsfængslet i
Horsens, har skrevet en personlig beretning om sin tid i Kriminalforsorgen. Bogen har høstet
stor anerkendelse og kan købes
hos de fleste boghandlere –
både fysiske og online.
En helt anden vinkel af Statsfængslet i Horsens’ historie
kommer fra journalist Dorte
Kvist, som i samarbejde med
ægteparret Carl og Ingeborg
Lomholt (tidligere henholdsvis
præst og organist & korleder)
har udgivet: ”Det er jo mennesker, skæbner fra fængslet”.
Den kan ligeledes købes i de
fleste boghandlere.

E-mail: faengselshistorisk.selskab@kriminalforsorgen.dk

