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Fængselshistorisk foredrag og byvandring: 
Tirsdag den 16. december 2008 afholder 
Fængselshistorisk Selskab og DJØF-
sektionen i Kriminalforsorgen i fællesskab 
et spændende eftermiddagsarrangement 
med dansk fængselshistorie som omdrej-
ningspunkt. 
 
Kl. 14.00 indleder seniorforsker, afdelings-
leder Peter Scharff Smith med et foredrag 
om dansk fængselshistorie. Peter er afde-
lingsleder i Institut for Menneskerettighe-
ders forskningsafdeling og forsker i fængs-
ler og menneskerettigheder. Han har en 
omfangsrig forskning og en lang række 
publikationer bag sig, bl.a. bogen "Moral-
ske Hospitaler" fra 2003 om det moderne 
fængselsvæsens gennembrud fra 1770-
1870, der bygger på hans Ph.D-afhandling 
fra året før. 
 
 
 
 
 
 
 Peter Scharff Smith 
 
 
Kl. 15.30 går vi med historikeren Allan My-
lius Thomsen på byvandring i det gamle 
København for at opleve en række fæng-
selshistorisk interessante steder. Allan er 
udover at være medlem af Borgerrepræ-
sentationen og formand for De Danske 
Ølskribenters Laug (og ølanmelder i God-
morgen Danmark på TV2) kendt som vært i 
programmet "Københavnerglimt", som er 
sendt på DK4 og på Kanal København. 

 
  November 2008 
 
 
 
 
 

Allan Mylius Thomsen er en fantastisk for-
tæller og vil med garanti med sit lune ge-
myt og sin skattekiste af anekdoter sørge 
for, at vi trods årstiden ikke får problemer 
med at holde varmen. Turen afsluttes på et 
historisk godt værtshus, hvor der vil blive 
mulighed for at slukke tørsten. 

Tilmelding til Helle Thaarup senest den 10. 
december 2008 på tlf. 7255 4010 eller e-
mail: helle.thaarup@kriminalforsorgen.dk
 
 
 
 
 
 
 
 Allan Mylius Thomsen 
 

Hjemmesiden 
Der sker til stadighed nye ting på vores 
hjemmeside:  

www.faengselshistorie.dk
Forsøgsvis har vi indført en blog, som vi 
håber, I kan finde tid til at besøge – og 
gerne kommentere. 
Vi hører også gerne fra Jer med andre øn-
sker og konstruktive forslag til hjemmesi-
den. 
Hvis turen skulle falde forbi Norge, kan vi 
anbefale et besøg på Norsk Rettsmuseum 
(se link til museets hjemmeside under 
”Samlinger og museer/Udenlandske sam-
linger”) 
 
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt 
nytår med stor tak for samarbejdet i det 
forgangne år. 
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