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Museumsplanerne bliver et særligt tema 

på generalforsamlingen.  

Arbejdet med idéer og planer for et dom-

stols- og fængselshistorisk museum er ind-

ledt. I det sidste medlemsbrev er der givet 

en foreløbig  orientering herom. I forbindel-

se med den ordinære generalforsamling 

den 15. marts 2006 kl. 15:30 vil Niels Jul 

Nielsen bidrage med en mere udførlig om-

tale af dette.    

Niels Jul Nielsen er museumsinspektør ved 

Københavns Bymuseum. Han er udpeget til 

bestyrelsen som den, der har de faglige 

forudsætninger for museumsvirksomhed.  

 

Nytorv 21 

Museet tænkes indrettet i facadebygnin-

gen Nytorv 21 midt i det allerældste Kø-

benhavn – ja faktisk var der her et lille by-

samfund allerede før Absalons tid, og fra 

Christian IVs tid, hvor Københavns Rådhus 

var placeret midt i området, blev pladsen 

ryddet til ”det ny torv”. Efter rådhusets øde-

læggelse under den store brand i 1795 an-

vendte man en anden grund på Nytorv, og 

C.F. Hansen opførte her byens femte råd-

hus, der samtidig var domhus – i dag: Kø-

benhavns Byret.  Nytorv 21 ligger  på tor-

vets sydlige flanke, skråt over for byrettens 

hovedindgang. 

 

Eftersom det er planen at museet på en 

tænksom måde skal stille skarpt på ret og 

straf før og nu, er beliggenheden interes-

sant:  Tæt ved byretten og i øvrigt ud til det 

torv der ikke blot var markedsplads, men 

også var rammen om afstraffelse af lov-

overtrædere på liv og legeme.  

 

Nytorv 21 blev opført i årene 1888-93 som 

kvindefængsel. Det er således i det hele ta-  

 

 

 

get en adresse med dybe rødder i retsvæ-

senets og straffuldbyrdelsens historie. 

 

Bogen om Kærshovedgård 

Selskabets første bogudgivelse, der har 

tidl. fængselsinspektør Jan Kaarsen som 

forfatter, vil blive tilbudt medlemmerne til 

favørpris: 100 kr.  

Bogen vil ligge til gennemsyn på general-

forsamlingen. 

 

Årsskrift 2006 

Det fremgår af vedtægternes § 9 at sel-

skabet skal udgive et årsskrift. Der er end-

nu ikke taget stilling til indhold og omfang 

af årsskriftet for 2006. Som redaktør af 

årsskriftet har bestyrelsen udpeget Leif 

Senholt der meget gerne modtager forslag 

til artikler m.v. (leif@senholt.dk.). 

 

Betaling af kontingent 

Betaling kan ske på selskabets bankkonto 

nr. 6737 143678.  

Det er også muligt at betale umiddelbart 

forud for generalforsamlingen. 

 

Informationsgruppe 

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes 

§ 7 nedsat en informationsgruppe med 

den opgave at komme med forslag til sel-

skabets fremtidige interne og eksterne in-

formationsvirksomhed. 

Foreløbig består gruppen af: 

- Frede Kruse-Christiansen 

- Torben Rasmussen 

- Leif Senholt 

Det forventes, at der bliver yderligere 2 

medlemmer af arbejdsgruppen. 

En af de første opgaver som gruppen vil 

tage fat på, vil formentlig blive udformnin-

gen af en internet-hjemmeside.  
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