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Fængselshistorisk Selskabs generalforsamling 2020 

  

Alt var klar til, at vi endelig kunne afholde årets generalforsamling i personalehuset i Nyborg, 

hvor vi mente forholdene var forsvarlige, i modsætning til i Direktoratet, som ikke tillader mø-

der med udefra kommende. 

Men så kom Statsministeren den 18. september med en ny melding på grund af de kraftigt 

stigende smittetal. Nu blev det anbefalet ikke at være sammen med flere mennesker end højst 

nødvendigt, og helst med en lille fast gruppe. I det lys har bestyrelsen med stor beklagelse set 

sig nødsaget til endnu en gang at aflyse generalforsamlingen.  

Da vi nu er så langt henne på året, at det er usikkert om vi overhovedet kan nå at afholde en 

fysisk generalforsamling i år, har bestyrelsen besluttet at afholde en slags skriftlig generalfor-

samling. Det betyder, at min formandsberetning udsendes i skriftlig form, således at man kan 

kommentere den pr. mail til Selskabet. Så vil bestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærk-

ninger. Hvis der ikke kommer væsentlige indvendinger, vil vi betragte beretningen som god-

kendt. 

 

Det samme gælder det vedhæftede regnskab og bestyrelsens indstilling om at fastholde kon-

tingentet på det hidtidige niveau. 

 

Endvidere sendes bestyrelsens forslag til valg til bestyrelsen mv ligeledes med henblik på even-

tuelle indvendinger. Hvis ikke der kommer indvendinger vil bestyrelsen anse forslagene som 

godkendt. 

Fristen for bemærkninger er 14 dage fra udsendelsesdato. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at Fængselsforbundet har udpeget Peder Jørgensen fra Ny-

borg Fængsel som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jens Christian Smedegaard. Peder har 

allerede på første bestyrelsesmøde her for nylig trådt i karakter og havde sørget for, at vi kunne 

være i Nyborg, hvis generalforsamlingen altså var blevet til noget. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Christian varmt for hans store indsats i Selskabet 

lige fra dets start i 2005. Ud over bestyrelsesarbejdet har Christian også siddet i den meget 

travle Informationsgruppe, som er der, hvor det løbende arbejde foregår. Vi vil sørge for at over-

bringe Christian en erkendtlighed som tak for godt arbejde og godt samvær. 

 

Siden sidst er Sarah Smed fra Forsorgsmuseet i Svendborg trådt ind i bestyrelsen som muse-

umskyndigt medlem, og det har været en gevinst på ny at have fået et medlem med stort 

kendskab til museumsverdenen og med et stort engagement og iderigdom på vores område. 

 

Jeg har lovet at overbringe en hilsen fra Kriminalforsorgens nye direktør Ina Eliassen, som gerne 

ville have deltaget i generalforsamlingen i Nyborg, men som desværre ikke kunne få det ind i 

hendes tidsplan. Men jeg er sikker på, at vi kan regne med betydelig større bevågenhed fra 

ledelsen, end vi har været vant til i de senere år! 

 

  



 

1. Valg af dirigent 

Punktet udgår. 

 

2. Formandens beretning 

Da generalforsamlingen i år af gode grunde ligger så sent på året, giver det ikke mening kun 

at berette om aktiviteterne i 2019, så beretningen vil derfor komme til også at dække en stor 

del af 2020. Til gengæld bliver beretningen næste år så måske så meget desto kortere.  

 

Perioden siden sidste generalforsamling har på mange måder været udfordrende for Selskabet 

– og mindst for flere af vore fængselsmuseer.  

Som de fleste nok ved besluttede Københavns Fængsler, at museet i en af forbygningerne ud 

til Vigerslev Allé skulle flytte ud af dets lokaler, fordi der skulle være plads til Kriminalforsorgens 

nye transportenhed. Det lykkedes desværre ikke at få hverken fængslet, Områdekontoret eller 

Direktoratet til at ændre den beslutning, der angiveligt var konfirmeret på højeste plan. Og ikke 

nok med det, Kriminalforsorgen kunne heller ikke anvise andre lokaliteter til samlingen. Hen-

vendelse til politikere førte ikke til noget og det endte med, at hele samlingen blev pakket i 

flyttekasser på en ikke særlig nænsom eller professionel måde, og anbragt i Selskabets små 

lokaler på Nytorv.  

Det lykkedes Selskabet at skaffe penge fra en privat fond og fra Forbundet og Kriminalforsorgs-

foreningen til at få lavet en lille film om nogle af genstandene og ikke mindst deres historie 

fortalt af museumsnisser fra Københavns Fængsler.  Den vil vi vise første gang, det bliver muligt 

igen at mødes fysisk.  

Det siger sig selv, at de frivillige som har stået for museet og for omvisninger mv. var meget 

nedtrykte over forløbet. Så meget desto glædeligere er det, at de fleste af dem på det seneste 

har indvilliget i at arbejde på, at nogle af effekterne kan skilles ud og bruges til vandreudstillin-

ger/særudstillinger fx om legetøjsproduktionen. Derimod har det nok længere udsigter med at 

få foretaget en egentlig forsvarlig registrering af effekterne, og ikke mindst en konservering. 

Det er noget af det vi må arbejde på i fremtiden, og det vil bl.a. ske i en ny arbejdsgruppe under 

Informationsgruppen, bestående af medlemmer af Københavns Fængslers museumsgruppe. 

Det er jeg glad for. 

 

Et andet museum i risikozonen er Vridsløselilles. Bygningerne er netop blevet solgt af Freja til 

et konsortium, som vil projektudvikle området. Vi har i bestyrelsen haft god kontakt til Freja, 

som har vist forståelse for vores ønske om at kunne bevare museet, enten i den nuværende 

bygning – eller endnu bedre i bygningerne omkring den ikoniske port, som vi håber – og vil 

arbejde på – bliver bevaret som en form for kulturinstitution. Henny Mesnickow fra bestyrelsen 

har udført – og udfører stadig – et stort arbejde i relation til ejerne og de lokale myndigheder 

for at fremme museumssagen.  

Bestyrelsens store ønske er, at der med tiden kan indrettes et ”Fængselsmuseum Øst” i byg-

ningerne, hvor både Vestres og Vridsløselilles samlinger kan indgå, og som kan bruges som et 

slags undervisningsmuseum i modsætning til Fængslet i Horsens, som er et oplevelsesmu-

seum. De to museer vil kunne supplere hinanden godt. Vi har også tanker om at slå et sådan 

museum sammen med andre kulturinstitutioner, så det kan blive et sted, der kan tiltrække 

mange mennesker. Men tiden er ikke inde til at gå nærmere i detaljer om disse tanker, som 

det vil kræve et stort arbejde, megen velvilje og mange midler at virkeliggøre. Jeg kan tilføje, 

at Henny og hendes medsammensvorne også arbejder med planer om at bevare den gamle 

gule, arkitektonisk smukke inspektørbolig.  

Så indtil videre er vi optimister med hensyn til Vridsløselille-museets fremtid, men usikkerhe-

den er der naturligvis stadig. 

 

Samlingen i Møgelkær, som også havde en uvis fremtid efter at fængslet blev lagt i mølpose, 

ser ud til at kunne bestå indtil videre i forbindelse med, at Uddannelsescenter Vest blev placeret 

i fængslet. 

 



Samlingen i Kærshovedgård, som også hænger i tovene efter at fængslet blev Udrejsecenter, 

ser ud til at kunne havne i Fængslet i Horsens, og det er vel den bedst mulige udgang.  

 

Og så er der endelig de nedlukningstruede arresthuse. Medlemmer af bestyrelsen har besøgt 

de fleste uden at finde mange bevaringsværdige genstande, men der er ikke tvivl om, at der er 

mange historier, der burde fortælles, mens tid er.  

 

Alt i alt er det en trist udvikling, for det er kulturhistorie, og historien om hvordan man har 

straffet i Danmark, som risikerer at gå tabt. Og det er vel også personalets faglige stolthed der 

rammes. For hvis man værner om fortiden viser man også, at man værner om nutiden. Derfor 

burde bevarelse af samlingerne, og de historier der knytter sig til dem, være en vigtig opgave 

for Kriminalforsorgen. 

Jeg har dog tillid til, at den nye ledelse af vores etat vil have større forståelse for det, end vi har 

set i den senere tid. Bl.a. derfor har jeg aftalt at mødes med Ina Eliassen i nærmeste fremtid, 

for bl.a. at drøfte samlingernes fremtid. Herunder det juridiske spørgsmål om ejerskabet til 

genstandene og om mulighederne for eventuelt at overdrage dem til Selskabet. 

 

Men vi har som sædvanlig arbejdet med mange andre ting end bevarelse af museerne. 

Fx det nye årsskrift, som jeg synes igen har en høj standard, som jo dels skyldes de fremra-

gende bidragydere, dels og ikke mindst redaktionsudvalget, som vi er stor tak skyldig. Det er 

som bekendt Tine Vigild, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup og Helle Thaarup. 

 

Informationsgruppen, som har afholdt 13 møder siden vi sidst mødtes, har arbejdet med regi-

strering af bogsamlingen, som nu er afsluttet og med billedsamlingen som det tager lidt læn-

gere tid at få registreret.  

Uddannelsesdagen derimod har det været nødvendigt at udsætte på grund af smitterisikoen. 

 

Derudover er der projektet med rundvisninger på Vridsløselille, som skal finde sted her i efter-

året og senest med Torben Rasmussens idé om 2-dages ture til en række af vore museer og 

eventuelt andre kulturinstitutioner. Disse tanker er dog endnu på et foreløbigt stade, men er 

dog tegn på, at der er en vis iderigdom i den ellers aldersstegne bestyrelse og informations-

gruppe.  

 

Endelig skal det nævnes, at Flemming Skadhauge, som er medlem af Informationsgruppen, 

har arbejdet hårdt for at festligholde Aalborg Arrests 100-årsdag, som vil finde sted ved en 

række arrangementer omkring den 2. november 2020. 

 

Sluttelig skal jeg blot henvise til vores hjemmeside, vores Facebook-gruppe som Henny 

Mesnickow bestyrer på bedste vis og på de nyhedsbreve, som Helle Thaarup er mester for – og 

som alt sammen er udtryk for vores prioritering af at komme så bredt ud som muligt med 

nyheder om Selskabet. 

 

Og hermed vil jeg afslutte min beretning. 

 

3.  Regnskab 

Er vedhæftet. 

 

4.  Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes på det nuværende niveau, det vil sige 100 kr. 

for personlige medlemmer og 1.000 kr. for institutionsmedlemmer årligt. 

 

5.  Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

  



 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Bestyrelsen indstiller Henny Mesnickow og Torben Rasmussen til genvalg til bestyrelsen. 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen indstiller Peter Fransen og Poul Pedersen til genvalg som suppleanter. 

 

8. Valg af revisorer 

Bestyrelsen indstiller Else Jensen og Janni Holst til genvalg som revisorer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

William Rentzmann 

Formand 

 


