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Nekrolog
Mogens Madsen 1943 - 2022
Tidligere pensionsforstander, medlem af
bestyrelsen for Fængselshistorisk Selskab,
Mogens Madsen, afgik ved døden natten
mellem den 2. og 3.
april.
Mogens’ pludselige
død efterlader alle i
Fængselshistorisk
Selskab med et stort
savn. Det var svært at
forstå, at dette i alle
henseender
store
menneske, der var aktiv i Selskabet indtil for få dage siden, nu ikke
mere er her.
Mogens har været medlem af bestyrelsen siden
2016 og af Informationsgruppen i Selskabet siden 2014. Men allerede flere år tidligere var han
bidragyder til Selskabets årsskrift. På grundlag
af grundige kildestudier har han skrevet artikler
om fængselskirkearkitektur, om pensionernes
virke og en kronologisk gennemgang af Kriminalforsorgen i Friheds historie.
Vi er mange i Selskabet, der har arbejdet sammen med Mogens siden en gang i 80-erne, især
i hans funktion som forstander for Ungdomspension Brøndbyhus og i hans faglige virke i Kriminalforsorgsforeningens bestyrelse, hvor han i
mange år var landsformand. I hele hans virke
kom han til at sætte et mærkbart aftryk på Kriminalforsorgen, især på Den frie Kriminalforsorg, som var dér hans hjerte lå.
Uanset hvor Mogens lagde sine kræfter, herunder i de senere år i Fængselshistorisk Selskab,
fremstod han med naturlig autoritet, tillidvækkende og med stærk faglighed. Han levede fuldt
ud op til Kriminalforsorgens ideal om ordentlighed, medmenneskelighed og loyalitet. Og så
havde han en udpræget humoristisk sans, uden
hvilken det er svært at gennemleve et langt liv i
Kriminalforsorgen. Og ikke mindst havde han et
stærkt engagement i at få de mennesker, han
havde ansvar for, det være sig medarbejdere eller klienter, til at få det bedste ud af deres muligheder.

Mogens vil blive stærkt savnet af mange i Kriminalforsorgen - og i helt særlig grad i Fængselshistorisk Selskab, hvor vi havde håbet - og regnet
med - at få glæde af samværet og samarbejdet
med ham i mange år endnu.
Vi vil ære Mogens minde med stor taknemmelighed og respekt.
Mogens bisættes fra Hårlev Kirke den 8. april
2022 kl. 11.00, og Selskabet vil naturligvis være
repræsenteret.
William Rentzmann
Formand

Brug af årsskrifter i undervisning
Selskabet modtog for et par uger siden en henvendelse fra en lektor ved Sydjyllands professionshøjskole (UC SYD) om muligheden for at
bruge to artikler fra vores årsskrift 2020 i undervisningen.
Lektoren havde med stor interesse læst artiklerne om Sprogø og Livø skrevet af henholdsvis
Sarah Smed og William Rentzmann, som hun
fandt egnede til at indgå i et undervisningsforløb.

Da det ikke er tilladt blot at kopiere fra bogudgivelser til ovennævnte formål, aftalte vi, at
Fængselshistorisk Selskab skulle sende 40 stk.
årsskrifter til professionshøjskolen, som eleverne så efterfølgende har betalt. Vi fandt naturligvis en god pris, da der var tale om mange eksemplarer 
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