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Årsskriftet 2009 
Fængselshistorisk Selskabs årsskrift er ”på 
gaden”.  
 
Af indholdet kan nævnes: 
• Statsfængslet i Vridsløselille 1859-

2009. 
• Frank Bøgh: 

- ’En dagligdag blandt dødsdømte – 
Tidens ubønhørlige krav til fæng-
selspersonalet  

• ’Så gør vi sådan, når til kirke vi går’ 
- Ungdomsfanger på vandring 
Møgelkær i 1950erne 

• ’På Kunstvandring i en fængselskirke’ 
En fængselskirkes fremstilling af bi-
belhistorien 

• ’Et Big Band blandt landssvigere’  
Erindringer om musikalsk virke blandt 
personale og fanger i Horsens 

 
Medlemmerne vil få tilsendt årsskriftet, når 
kontingentet for 2010 er indbetalt. 
 
Nyt fra Fængselshistorisk Selskabs biblio-
tek 
. Selskabet har anskaffet nogle eksempla-
rer af Ólavur a Heygums erindringer: ’Fra 
fiskerdreng i Nord Atlanten til fængselsbe-
tjent i Vestre Fængsel’ udgivet på Saxo For-
lag. 
Bogens forfatter var tidligere ansat i Kø-
benhavns Fængsler. 
 
.  Der er endvidere indkøbt nogle eksem-
plarer af de særtryk af artiklerne i årsskrif-
tet som vedrører Statsfængslet i Vridsløse-
lilles 150 års jubilæum. 
Særligt interesserede medlemmer vil kun-
ne rekvirere et eksemplar af særtrykket 
ved henvendelse til sekretariatet v/Torben 
Rasmussen. 
 
.   Henry F. Brunager: Dagbog om oplevel-
ser ved indsættelse i Vridsløselille i 1912 
(kan læses på selskabets hjemmeside: 
www.faengselshistorie.dk). 
 

Uddannelsesdage om driften af de histori-
ske samlinger i Kriminalforsorgen 
Der er i samarbejde med organisationen 
’Danske Museer’ afviklet de sidste 2 ud-
dannelsesdage med museumsinspektør 
Annette Hoff som oplægsholder. Selskabet 
overvejer at tilbyde en ny kursusrække for 
de frivillige medarbejdere på de fængsels-
historiske samlinger. 
 
Orkesterforeningerne 
Der eksisterer desværre ikke etatsorkestre 
i Kriminalforsorgen mere, men en arbejds-
gruppe, primært bestående af tidligere 
musikanter, arbejder på at få lavet en lille 
udstilling om fængselsorkestrene. 
Arbejdsgruppen efterlyser effekter og an-
det fra orkestertiden, så hvis I har kend-
skab til, at der findes sådanne, beder vi 
om, at de afleveres på et fængselsmuseum 
eller til selskabets sekretariat. 
 
Genstande afleveret til Horsens Museum 
Den 20. januar 2010 overdrog William 
Rentzmann de 7000 – 8000 genstande, 
der i tidens løb er indsamlet i Statsfængs-
let i Horsens til Horsens Museum.  
Samlingen, der er enestående, også når de 
internationale briller tages på, skal nu regi-
streres, konserveres og udstilles på 
Horsens Museum eller i et kommende mu-
seum i de tidligere fængselsbygninger. 
Se nærmere på www.faengselshistorie.dk 
 
Kalender for 2010 
I forbindelse med Vridsløselilles 150 års 
jubilæum blev der trykt en kalender. Ka-
lenderen viser flotte fotografier inde fra 
fængslet, og kan købes for 40 kr. pr. stk. 
ved indbetaling af beløbet på selskabets 
bankkonto. 
 
Indbetaling af kontingent for 2010 
Vi erindrer om at det nu er tid at indbetale 
kontingent for 2010. Taksten er uændret 
50 kr. for enkeltmedlemmer og 500 kr. for 
institutioner/foreninger. 
 
Betaling kan ske på selskabets bankkonto: 
6737– 0143678 


