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Medlemsbrev
Generalforsamling 2021
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 18. august 2021 i Direktoratet for Kriminalforsorgens lokaler.
Formanden indledte generalforsamlingen med
følgende bemærkninger:
En særlig velkomst til direktør Ina Eliasen, som
beviste sin interesse for vores virksomhed og
som trods de mange og vanskelige problemer,
som Kriminalforsorgen står i, havde afset tid til
at mødes med os.
Endvidere velkommen til seniorforsker Peter
Fransen, som havde påtaget sig at gøre os klogere på et fængselshistorisk emne omhandlende ”en kvinde i en syg mandeverden”, om en
fængselssygeplejerske der blev den første kvindelige ansatte i et mandsfængsel.
Formanden mindedes vores æresmedlem Aage
Egholm, der afgik ved døden i januar, kort efter
sin 90 års fødselsdag. Egholm var vores nestor
og store inspirator på det fængselshistoriske
område, som beskrevet i formandens nekrolog.
Vi vil altid ære hans minde med taknemmelighed.
Her følger uddrag af punkterne i formandens beretning:
”Jeg er glad for, at medlemmerne accepterede
det nødretslignende brud på vedtægterne sidste
år, som betød, at jeg udsendte en skriftlig beretning, som medlemmerne efterfølgende godkendte ved passivitet.
På trods af de usædvanlige omstændigheder er
det atter lykkedes Redaktionsudvalget at få
sammensat og udgivet et særdeles læseværdigt
årsskrift. Hovedtemaet for artiklerne i årsskriftet er anbringelse af kriminelle og andre utilpassede borgere i institutioner uden for Kriminalforsorgen. Det drejer sig om internering af jøder,
modstandsfolk, kommunister og politifolk under krigen, og om brugen af Sprogø og Livø til
såkaldt moralsk åndssvage borgere. Derudover
er der artikler om fangebeklædning gennem tiderne, om små børn der i 1800-tallet blev anbragt i Tugt- og Forbedringshuse sammen med
deres mødre, og om Jens Tolstrups opvækst i
forskellige fængsler, hvor hans far var ansat.
Det er nu muligt at købe det smukke jubilæumsskrift om Aalborg Arrests 100 års fødselsdag,
som bl.a. medlem af Informationsgruppen Flemming Skadhauge har været initiativtager til. Publikationen kan bestilles hos Helle Thaarup.

oktober 2021
Med hensyn til vore museumsamlinger er der
både godt og skidt at sige:
Det gode er, at samlingerne på Søbysøgård og
Møgelkær lever i bedste velgående, og nu igen
er åbne for besøgende.
Samlingen på Kærshovedgård er med tilladelse
fra Områdekontoret i Hobro overdraget til Horsens Museum/FÆNGSLET. Det er sket uden de
sædvanlige formaliteter, med det vil Selskabet
sammen med områdeledelsen se at få rådet
bod på, så ejerskabet kommer helt på plads.
Vestres samling led jo en krank skæbne, som
jeg tidligere har redegjort for. Ikke bare blev museet nedlagt med kort varsel og uden nogen
form for forhandling, men tilmed blev samlingen
imod alle løfter nærmest kastet hulter til bulter
i flyttekasser, som blev transporteret ind til Selskabets lokaler på Nytorv.
Hvad angår samlingen på Vridsløselille, er det
ved en stor og energisk indsats, hidtil lykkedes
de frivillige på museet at bevare samlingen i de
nuværende lokaler. Hvad der skal ske på lidt
længere sigt med Vridsløselilles bygninger er
endnu uklart. Selskabets kongstanke er, at der
i dele af bygningerne kan indrettes et større museum, som vi foreløbig kalder Fængselsmuseum Øst, som lidt bredere vil kunne fokusere
på, hvordan samfundet til enhver tid har sanktioneret uacceptabel adfærd.”
Bestyrelsesmedlemmerne Jens Tolstrup og Mogens Madsen samt begge suppleanter og revisorer blev genvalgt.
Se resten af referatet her: Generalforsamling

Ny hjemmeside
Fængselshistorisk Selskab har længe arbejdet
på at få skabt en ny og forbedret udgave af vores hjemmeside.
Vi er glade for, at det endelig er lykkedes, og vi
vil derfor opfordre alle til at besøge siden. Hvis I
har forslag til manglende emner eller bemærkninger i øvrigt hører vi naturligvis meget gerne
om det!
I finder hjemmesiden på den sædvanlige
adresse: Fængselshistorie.dk

E-mail: faengselshistorisk.selskab@krfo.dk

