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Dagens program: 

Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til formidlingschef, historiker 

Sarah Smed, Forsorgsmuseet i Svendborg. 

Efter indstilling fra bestyrelsen har direktoratet – jf. Vedtægternes § 6, stk. 2 – udpeget Sarah 

Smed til museumsfagligt medlem af bestyrelsen i stedet for Anne Bjerrekær. 

Formanden takkede Sarah Smed for tilsagnet om at indtræde og rettede en tak til Anne Bjer-

rekær for hendes store indsats i bestyrelsen samt de store resultater, hun har opnået i Horsens. 

Anne Bjerrekær takkede for den tid, hun har været med i det fængselshistoriske arbejde. 

 

Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag (der er ikke indkommet 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 var indvarslet rettidigt. 

 

2. Formandens beretning: 

Også i 2018 har Fængselshistorisk Selskab fortsat arbejdet med at samordne og videreudvikle 

interessen for Kriminalforsorgens historie. 

Formanden konstaterede med tilfredshed, at det er lykkedes at fastholde en bred kreds i ar-

bejdet med fængselshistorien, og nu også med et ikke ubetydeligt arbejde om den Fri Krimi-

nalforsorgs historie. 

Selskabets ret store bogsamling på mere end 4.100 titler er nu færdigregistreret og oversigten 

er lagt ud på Selskabets hjemmeside. 

Billedarkivet står for tur – et omfattende arbejde, som Informationsgruppens medlemmer del-

tager i, fortsætter. 
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De personlige medlemmers antal er 119, mens antallet af institutionsmedlemmer er på 34. 

William Rentzmann opfordrede alle til at arbejde for hvervning af flere medlemmer. 

Bestyrelsen har holdt tre møder siden sidste generalforsamling, nemlig 18. januar, 19. april og 

5. oktober. 

Arbejdet med at dokumentere Vridsløselille Fængsel, der blev sat på hold i 2015 har desværre 

ikke haft den fornødne fremdrift, bl.a. på grund af usikkerhed om Vridsløselilles fremtid. Vrid-

sløselille er nu ”lagt i mølpose”, men intet vides endnu om kompleksets fortsatte anvendelse. 

Til gengæld har Selskabet været aktivt i forbindelse med varslede nedlæggelser af andre tje-

nestesteder, og har blandt andet haft kontakt til tidligere medarbejdere, der har kunnet for-

tælle om deres gamle tjenestesteder. 

Møgelkær, og dermed den fine samling, er reddet i sidste minut, og skal indtil videre fortsætte 

som personaleuddannelsessted i Vestdanmark. 

Man har besigtiget og haft drøftelser med Maribo Arrest. Endvidere Hjørring Arrest, hvor der 

ikke findes museale genstande, og spørgsmålet om dokumentation og gennemfotografering 

er uafklaret 

Tønder Arrest skal nu sælges. Der er iværksat et arbejde med at dokumentere og indsamle 

bevaringsværdige genstande, hvor Tønder Museum medvirker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskabets Årsskrift 2017 blev godt modtaget og i dag foreligger Årsskrift 2018. Igen i år er 

der en bred vifte af interessante artikler: 

Annette Esdorf: ”Noget om KiF’s historie” 

Peter Garde: ”De sønderjyske arresthuse under fremmedherredømmet” 

Peter Dragsbo: ”Fængselsbyen i Nyborg – den godt gemte haveby” 

Eli Andersen: ”Da ringmuren faldt” 

Jacob Ørnbjerg: ”Den jyske selvmordsmorder” 

Årsskriftets redaktionsudvalg har bestået af Torben Rasmussen, Helle Thaarup, Jens Tolstrup 

og Tine Vigild. 

Informationsgruppen har holdt otte møder igennem året. Den holder som bekendt til i Selska-

bets lokaler på Nytorv. 

Informationsgruppen har også i 2018 gennemført en såkaldt uddannelsesdag for medarbej-

dere ved de fængselshistoriske samlinger. Den blev afholdt den 16. maj 2018 på Vridsløselille 

Fængsel. Dagens faglige indslag var: Den arkivmæssige dokumentation af et historisk fængsel 

som skal nedlægges v/Troels Øhlenschlæger, Kroppedal Museum.  
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Der planlægges en ny uddannelsesdag i det sene forår i Faaborg med et fagligt indslag om 

brug af digitalisering i udstillingsøjemed. 

 

Der er udsendt fire nyhedsbreve til medlemmerne, og der bliver jævnligt lagt artikler og andet 

relevant på hjemmesiden. 

Vi ser tilbage på et godt og stabilt år med en række initiativer, der bringer os endnu længere 

frem, og hvor vi med tilfredshed kan se tilbage på de sidste 13 års virksomhed. 

 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Vagn Nedergaard takkede på Møgelkærs vegne Selskabet for opbakningen i forbindelse med 

den truede lukning af fængslet og museet. 

 

3. Aflæggelse af regnskabet: 

Kassereren Helle Thaarup gennemgik regnskabet for 2018. Det var fremlagt på bordene og 

godkendt af bestyrelsen. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: 

Selskabets økonomi er fortsat tilfredsstillende, og bestyrelsen indstiller derfor, at man fasthol-

der det nuværende kontingent på 100 kroner for personlige 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.  

Som omtalt ovenfor er Sarah Smed indtrådt i bestyrelsen som museumsfagligt medlem. 

 

7. Valg af suppleanter: 

Suppleanter er Peter Fransen og Poul Pedersen. Begge blev genvalgt. 

 

8. Valg af revisorer: 

Både Else Jensen og Janni Holst blev genvalgt. 
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9. Eventuelt: 

Formanden takkede Tine Vigild for godt dirigentskab. 

William Rentzmann oplyste, at medlemmer af Fængselshistorisk Selskab har gratis adgang på 

Øhavsmuseet i Faaborg. Sarah Smed supplerede med, at dette også gælder på Forsorgsmu-

seet i Svendborg. 

Jens Tolstrup 

 Sekretær 

 / 

 Tine Vigild 

 Dirigent 

 

---ooo000ooo--- 

 

 

Formidlingschef, historiker Sarah Smed, Forsorgsmuseet i Svendborg fortalte levende om ”Fra 

fattiggård til fællesskab”. 

  


