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Uddannelsesdag 
Den 12. oktober 2022 mødtes 

en række af de ansvarlige for 

fængselssamlingerne i Dan-

mark på Forsorgsmuseet i 

Svendborg. 

Det blev en rigtig god dag med 

et glædeligt gensyn for mange.  

Læs referatet her: Referat af 

uddannelsesdag. 

 

Fængsel i Kagerup? 
Hvis du har viden om det for længst nedlagte 

fængsel i Kagerup i Nordsjælland, er Fængselshi-

storisk Selskab meget interesserede i at høre fra 

dig.  

Fængslet hørte så vidt vi ved administrativt under 

Statsfængslet i Gribskov.  

 

Gamle nyheder … 
Under oprydning i Selskabets arkiv fandt vi de 

gamle ”MUSEUMS NYT”. Folderne udkom i perio-

den 1993 – 1997 og er forløberne for det nyheds-

brev, du læser lige nu.  

Gå ind på vores hjemmeside og se eller gense de 

gamle nyhedsfoldere: Museums nyt. 

 

Vridsløselille  
Den lokale fængselssamling ved det gamle fæng-

sel i Albertslund har – som vi har fortalt tidligere – 

været lukket ned og er flyttet 50 meter til bedre 

lokaler i den anden forbolig. 

Der var åbningsreception i de nye lokaler den 18. 

november 2022: 

 
 

 

 

Tid til indbetaling af kontingent 
Kontingent for 2023 bedes indbetalt på Selska-

bets konto i Sydbank. Kontooplysninger: Registre-

ringsnummer: 6737, kontonummer: 0143678. 

Og i modsætning til næsten alt andet, er kontin-

gentet ikke steget – det er fortsat kun 100 kr. for 

et helt år! 

 

Generalforsamling 2023 
Den 23. marts 2023 afholder Fængselshistorisk 

Selskab sin ordinære generalforsamling. Det fore-

går i Direktoratet for Kriminalforsorgen, og vi vil 

benytte lejligheden til at sige pænt tak for indsat-

sen til vores tidligere formand William Rentz-

mann, der som bekendt trådte tilbage tidligere på 

året. 

 

Glædelig jul og godt nytår 

Vi glæder os til at vende tilbage til næste år med 

flere nyheder og sjove historier. 

Med stor tak til jer alle for støtte til vores virksom-

hed, ønsker vi: 
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