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Museet på Nytorv 
”Foreningen Ret og Straf-Museet på Nytorv 
under etablering” 
Den 29. april 2008 var der stiftende gene-
ralforsamling i den juridiske konstruktion 
som skal stå for de nødvendige forberedel-
ser forud for etableringen af museet. 
Et udkast til vedtægter var forinden blevet 
godkendt på de afholdte generalforsamlin-
ger i Domstolshistorisk Selskab og Fæng-
selshistorisk Selskab. Foreningen har en 
bestyrelse på 8 medlemmer (4 fra hvert af 
selskaberne), og den kan yderligere sup-
pleres med et medlem udpeget af Køben-
havns Bymuseum. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med Bjar-
ne Pedersen, Domstolshistorisk Selskab, 
som formand og Torben Rasmussen, 
Fængselshistorisk Selskab, som næstfor-
mand. 
De øvrige medlemmer udpeget af Fæng-
selshistorisk Selskab er Jacob Bitsch (kas-
serer), Leif Senholt (sekretær) og Jens Tol-
strup. 
Københavns Bymuseums direktør Jette 
Sandahl har indvilget i at indtræde i besty-
relsen. 
 
Oplysninger om nedlagte institutioner 
I tilslutning til den oversigt over nedlagte 
institutioner der findes på selskabets 
hjemmeside, modtager sekretariatet lø-
bende forskellige artikler m.v., som med-
lemmer er så venlige at indsende med 
supplerende oplysninger. Det er værdifuldt 
materiale som selskabet vil benytte som  
korrektur til oversigten og ved fremtidige 
særskilte institutionsbeskrivelser.   
Hjertelig tak!   Bliv ved med det! 
 
Arresthuse – arkitektur og bygningshistorie 
Bestyrelsen arbejder med forberedelser til 
udgivelsen af en illustreret skildring af  
arresthusene.  
 
 

Bøger som kan rekvireres 
 Selskabet har modtaget et antal eksem-
plarer af: 

• Peter Scharff Smith 
Moralske hospitaler 
- Det moderne fængselsvæsens 

gennembrud 1770-1870 
• Statsfængslet ved Sdr. Omme 

- 75 års jubilæum 1933 – 2008 
Interesserede medlemmer kan rekvirere 
disse ved henvendelse til sekretariatet. 
 
Horsens-samlingens skæbne 
Samlingen tilhørende museet ved det tidli-
gere Statsfængsel i Horsens er nu blevet 
hjemløs efter at ejendommen er solgt. 
Horsens Museum har anmodet om en de-
poneringsaftale, idet fængslet ”altid har 
været uløseligt forbundet med byens histo-
rie.”  Fængselshistorisk Selskab forhandler 
med museet om en sådan ordning.  
 
Ny arbejdsgruppe om fængselskirker 
Der er nedsat en arbejdsgruppe som vil 
beskæftige sig med eksisterende og tidli-
gere fængselskirkers historie, herunder de 
kirker i nabosogne der har været benyttet 
af fængslerne. 
Vi modtager gerne henvendelser fra med-
lemmer der vil være med. 
 
Uddannelsesdage om driften af de histori-
ske samlinger i Kriminalforsorgen 
Der er i samarbejde med organisationen 
’Danske Museer’ afviklet de første 2 ud-
dannelsesdage med museumsinspektør 
Annette Hoff som oplægsholder.  
Sekretariatet har kunnet glæde sig over 
positive tilbagemeldinger. 
Vi minder om at der gennemføres yderlige-
re 2 tilsvarende dage, henholdsvis den 4. 
februar og den 29. maj 2009. 
Henvendelse om deltagelse kan rettes til 
sekretariatet.   
 


