Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Medlemsbrev nr. 2
Dato for den ordinære generalforsamling
Bestyrelsen har fastsat datoen for selskabets første ordinære generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 15. marts 2006 kl. 15:30.
i direktoratet for Kriminalforsorgen.
Der vil senere blive udsendt officiel indkaldelse, men datoen bedes allerede nu så
vidt muligt reserveret.
Planerne om et domstols- og fængselsmuseum i København
Som tidligere omtalt er der planer om at
etablere et museum i nært samarbejde
med Domstolshistorisk Selskab. Københavns Bymuseum har påtaget sig at udarbejde et oplæg. Bymuseet har til brug for
dette arbejde netop afholdt et visionsseminar med deltagelse af en kreds af særligt
indbudte der på forskellig måde havde faglige, herunder museumsfaglige, forudsætninger for at bidrage med idéer og synspunkter.
Professor Ditlev Tamm indledte seminaret
med et oplæg under overskriften: Retshistoriens aktualitet. Han fandt at mennesker i dag i mødet med historien skal føle
at de har fået en oplevelse og en viden de
finder anvendelig. Han sammenfattede en
gennemgang af forskellige retshistoriske
museumstyper med at fastslå at et museum i København kun ville være af særlig interesse hvis det historiske perspektiv aktualiseres så den besøgende ikke blot får
indblik i ”hvordan det var engang”, men
samtidig opnår en refleksion over nutiden.
Museumsdirektør Jørgen Selmer orienterede herefter om museumsidéen og det foreløbige planlægningsarbejde. Han konkluderede at der allerede findes mange indsamlede genstande som et museum kan
tage udgangspunkt i. Det afgørende bliver

Januar 2006
imidlertid at finde den rigtige idé som kan
favne både domstols- og fængselssiden.
Fængselsinspektør Jørgen Bang orienterede om de lokale planer i Horsens om at
benytte det (snart) forhenværende statsfængsel som ramme for et stort oplevelsescenter med arbejdstitlen: ”World of
Crime”.
Herefter fulgte mange gode bidrag fra deltagerne hvor det blandt andet blev fremhævet:
 At retsvæsenet er et evigt aktuelt
emne, som nyder stor bevågenhed,
og denne interesse kan og skal udnyttes (retsvæsenet som spejlbillede af samfundets værdier).
 At det er vigtigt at afgrænse museet
i forhold til andre museer om beslægtede emner.
 At placeringen midt i København
lægger op til at udnytte den byhistoriske udvikling, men der blev også
advaret mod et decideret lokalhistorisk projekt.
 At museet ville have et potentiale
der helt åbenbart var egnet til at
indgå i undervisning og kriminalpræventivt arbejde.
Etablering af en arbejdsgruppe vedrørende
fængselsorkestrenes historie
Der arbejdes med planer om at finde frem
til (tidligere) fængselsfunktionærer med
indsigt i fængselsorkestrenes historie, og
med lyst til at holde sammen på de eksisterende minder fra orkestrenes spændende virke. Bestyrelsen har allerede kontakt til et par personer med en betydelig
viden om orkestrene, men vi vil meget gerne høre fra andre medlemmer som kan og
vil bidrage til dette arbejde. Kontakt: Leif
Senholt – tlf. 60 72 65 43 el. e-mail til
leif@senholt.dk.

