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Fængselshistorisk Selskab kommer på 
’nettet ’i januar 2007.  

www.faengselshistorie.dk
Indholdet vil i begyndelsen være beske-
dent, men lnformationsgruppen vil  forsøge 
løbende at øge indholdet i de forskellige 
oversigter, herunder oversigterne over kri-
minalforsorgens samlinger og museer, 
publikationer, nedlagte institutioner samt 
oversigten over relevant litteratur.  
 
Nedlagte institutioner 
På hjemmesiden bringes en oversigt over 
fængselsvæsenets/kriminalforsorgens hi-
storiske (nu nedlagte) institutioner for ar-
restanter og/eller domfældte, herunder 
løsladte domfældte. Institutionerne er op-
ført kronologisk efter nedlæggelsesåret, og 
der vil efterhånden komme en kort beskri-
velse af hver institution og  henvisning til 
eventuel litteratur. 
Vi vil være taknemmelig for at modtage 
hjælp fra medlemmer der har en viden 
som kan korrigere eventuelle fejl eller sup-
plere oplysningerne, f.eks. oplysninger om 
institutioner vi har overset, eller yderligere 
litteraturhenvisninger. Vi modtager også 
gerne fotos af nedlagte institutioner. 
 
De ældre arresthuse 
Der arbejdes med planer om at sikre en 
gennemfotografering af de arkitektonisk 
værdifulde ældre arresthusbygninger med 
henblik på en senere bogudgivelse. 
 
Udgivelse af årsskriftet 2006 udskydes 
Udgivelse af selskabets årsskrift for 2006 
må desværre udskydes. Det planlagte ind-
hold har ikke kunnet realiseres med det re-
lativt korte varsel. For at fastholde kvali-
tetskravet har bestyrelsen accepteret en 
foreløbig udskydelse.  
Yderlige information forventes givet på ge-
neralforsamlingen.   
 
Ret & Straf – Museet på Nytorv 

Museumsplanerne – som beskrevet i de 
tidligere medlemsbreve – er blevet mødt 
med stor og positiv interesse. 
Der er udarbejdet et detaljeret og illustre-
ret idéoplæg. Det fremhæves her blandt 
andet, at museet med sin beliggenhed vil 
få en helt unik mulighed for at lade fortid 
møde nutid i en udstillingsoplevelse der 
gør publikum klogere på vores samfund på 
godt og ondt.  
En væsentlig del af museets formidlingspo-
tentiale vil i øvrigt ligge i mulighederne for 
at opbygge en aktiv skoletjeneste – så vidt 
muligt tilknyttet den allerede veletablerede 
skoletjeneste som drives i et samarbejde 
med  Københavns Bymuseum. 
Sammen med Domstolshistorisk Selskab 
arbejdes der nu på at sikre den fornødne 
hjemmel til afholdelse af udgifter til driften 
af museumsvirksomheden.  
 
Kontingent 2007 (2006) 
Betaling kan ske på selskabets bankkonto 
nr. 6737 143678, gerne i god tid inden ge-
neralforsamlingen.  
De af vores medlemmer der endnu ikke 
har betalt 2006-kontingentet, opfordres til 
indbetaling straks.  
 
Generalforsamling 2007 
Datoen for generalforsamlingen er nu fast-
sat til onsdag den 21. marts 2007 kl. 
15:30 i Direktoratet for Kriminalforsorgen, 
Strandgade 100, København. 
Der vil senere blive udsendt indkaldelse 
med angivelse af dagsorden og oplysning 
om hvem der vil  blive indbudt som fore-
dragsholder. 
Forslag der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være selskabet i hænde 
senest onsdag den 14. marts 2007.   
                                     (vedtægternes § 4, stk. 4)                    

http://www.faengselshistorie.dk/

	Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kr
	Medlemsbrev nr. 4


