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1. Godkendelse af referat af møde den 22. juni 2011: 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet: 

Kulturnatten: 

Fængselshistorisk Selskab deltog i Københavns Fængslers arrangement i anledning af kulturnatten. 

I forbygningen var 2. og 3. etage inddraget. 

På 2. etage var der etableret en salgsbod med publikationer, som Fængselshistorisk Selskab har 
udgivet, eller som på anden vis relaterer sig til Fængselshistorisk Selskab. Derudover var brochu-
ren fremlagt. 

På 3. etage var 4 rum anvendt til udstillinger. Der var 

 Udstilling af gamle uniformer 

 Udstilling af legetøjsproduktionen på Vestre Fængsel 

 Udstilling af magtmidler, fx pryglebænken, dårekisten, kat m.m. 

 Udstilling om undvigelser med hovedvægten på Lorentzen, forestået af Horsens Museum 

Arrangementet havde næsten 2.000 besøgende. De blev ført gennem fængslet via en fast rute, 
hvorfor alle kom forbi alting. Bogudsalget var det første stop på ruten, og det medførte, at der kun 
var begrænset interesse for den (deltagerne ville se genstande og lokaliteter), men der blev dog 
solgt 3 bøger, og mange hørte om Fængselshistorisk Selskab og tog mod brochuren. 

De 4 udstillinger var det næste stop på turen, og her var der stor og ægte interesse. ”Kustoderne” 
havde hænderne fulde, og Anne Bjerrekær havde nærmest mistet stemmen ved arrangementets 
afslutning. Hun gav udtryk for begejstring over det store antal gæster til udstillingen. 

Formanden henstillede, at Informationsgruppen udvidede/optimerede næste års udstilling. Anne 
Bjerrekær oplyste, at Horsens Museum gerne stiller op igen. 
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Medlemsstatus: 

Der er aktuelt 168 individuelle medlemmer og 27 institutioner er medlemmer.  

 
Bogen ”Straffelejren”: 

Selskabet har indkøbt 80 eksemplarer af bogen. Der er solgt 24 eksemplarer videre til medlemmer 
og institutioner. Formanden omtalte bogen meget rosende. 

 
Salg af øvrige publikationer: 

Der er nu indgået en aftale med Horsens Museum om, at de fra museumsbutikken sælger Selska-
bets publikationer til samme pris som medlemsprisen. Anne Bjerrekær oplyste, at salget vil blive 
løbende afregnet. 

 
Bogmessen i Forum den 11. – 13. november 2011: 

DJØF Forlag havde orienteret om, at de i forbindelse med bogmessen ville sætte særligt fokus på 
bogen om ”Danmarks arresthuse”. Det betød, at de nedsatte prisen til 150 kr. Der er rettet hen-
vendelse til forlaget for at sikre, at Selskabet får mulighed for at indkøbe og sælge arresthusbogen 
til den nedsatte pris. 

Yderligere blev der orienteret om, at Peter Kramp blev interviewet af Preben Lund i anledning af 
hans erindringsbog. Henrik Skov Kristensen blev interviewet om ”Straffelejren”, og William Rentz-
mann blev interviewet om ”Sku’ det være en anden gang”. 

 

3. 150 års jubilæum i Arresthuset i Odense: 

Informationsgruppen havde drøftet det kommende jubilæumsskrift. Det blev besluttet, at der ind-
købes 100 eksemplarer af jubilæumsskriftet til en samlet sum på kr. 5.000 for at støtte udgivelsen 
af skriftet. Jubilæumsskriftet vil så indgå i Selskabets udbud af publikationer. Det er forventningen, 
at jubilæumsskriftet sælges til samme pris som fx jubilæumsskrifterne fra Sdr. Omme og Vridsløse-
lille (det vil sige 40 kr.). 

Arresthuset i Odense har inviteret ministeren og bestyrelsen til jubilæumsreceptionen. 

 

4. 100 års jubilæum i Statsfængslet i Nyborg: 

Informationsgruppen havde drøftet det kommende jubilæum i Statsfængslet i Nyborg. 

Det blev besluttet, at Nyborg får et tilbud om, at Selskabet vil medvirke til planlægningen af arran-
gementet, ligesom det blev besluttet, at Selskabet indkøber mindst 100 eksemplarer af det jubi-
læumsskrift, der forventes udarbejdet med Peter Fransen som forfatter. Jubilæumsskriftet vil så 
indgå i Selskabets udbud af publikationer.  

4.A. Jens Chr. Smedegaard oplyste, at Fængselsforbundet påtænker at udgive et skrift i anledning 
af Forbundets 100 års jubilæum i 2013. Det vil blive skrevet af historikeren Søren Federspiel. 

4.B. Ressourcestyringskontoret påtænker ligeledes at udgive et skrift om Arbejdsdriften i 100 år i 
2013. Det blev besluttet at invitere Peter Fransen, Søren Federspiel og Ressourcestyringskontoret 
til at give en kort omtale af projekterne på generalforsamlingen den 22. marts 2012. 
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5. Årsskrift 2011: 

Redaktionskomiteen (Tine Vigild, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup) har besluttet, at følgende 
skal indgå i årsskriftet: 

 Forord af William Rentzmann 

 Straffelejren – bogen om Fårhuslejren 

 Artikel om Lynetten v/Henning Nordestgaard 

 Peter Kramps artikel om Retspsykiatrisk Klinik på Nytorv (+ Nytorvs bygningsmæssige histo-
rie ved afdøde fængselsoverbetjent Finn Møller) 

 Artikel af Maria Briese om at overtage en stor samling genstande fra fængselsmuseet 

 Peter Gardes foredrag fra sidste generalforsamling  

 

6. Planerne for Horsens Museum: 

Anne Bjerrekær orienterede om, at udstillingen i fængslet åbner den 1. april 2012. Hun håber på 
60 – 80.000 besøgende om året.  

Museet arbejder på sigt med, at hver besøgende får tildelt en ”identitet” (fængselshistorie) på et 
elektronisk medie, så man under rundgang i Gamle celle, Sygeafdelingen, 4. vest og Kirken også får 
oplysningen om sin ”identitet”. 

Museet har fra Horsens Kommune fået 4 mio. kr. til brandalarmer mv. og 440.000 kr. til videreud-
vikling af den elektroniske formidling. 

Formanden udtrykte glæde over, at bygningen kommer i brug. 

 

7. Generalforsamling 2012: 

Generalforsamlingen afholdes i uge 12, den 22. marts 2012 kl. 15.00 i direktoratets kantine.  

Bestyrelsen overvejer, om generalforsamlingen skal afholdes i Horsens i 2013. 

Det blev besluttet at invitere museumsoverinspektør Henrik Skov Kristensen til at indlede med et 
foredrag. Desværre kunne han ikke. I stedet har overlæge Peter Kramp accepteret at tale om 
”Træk af Retspsykiatriens historie”. Endvidere de tre under punkt 4.B. nævnte med korte indlæg. 

 

8. Orientering fra Informationsgruppen 

Informationsgruppen har arbejdet videre med hjemmesiden.  

Det er forventningen, at den reviderede hjemmeside vil kunne præsenteres på det næste bestyrel-
sesmøde. 

Der forventes snarest udsendt et nyt medlemsbrev. 

Uddannelsesdagene er desværre ikke blevet gennemført i 2011 – bortset fra arrangementet i juni 
2011. Det er informationsgruppens plan, at der skal afholdes to arrangementer i 2012, hvoraf det 
ene skal dreje sig om formidling, fx via Selskabets hjemmeside. 

Museet i Faaborg har fået rådighed over en større del af bygningen, og det er deres plan at revide-
re udstillingen i forbindelse med arresthuset. Jens Tolstrup og Torben Rasmussen har kontakt til 
museet. 

Københavns Fængslers museum har fået bevilget ca. 1 mio. kr. til istandsættelse af lokaler til 
fængslets museum (den tidligere præstebolig). Arbejdet forventes påbegyndt i den nærmeste 
fremtid. 
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9. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger til punktet. 

 

10. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 10. februar 2012 kl. 11.00 – 13.00 på formandens 
kontor. Her foretages en mere præcis planlægning af generalforsamlingen.  


