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Referat af  
Bestyrelsesmøde den 11. september 2013 

på Statsfængslet på Søbysøgård 
 
I mødet deltog:  
William Rentzmann 
Jens Christian Smedegaard 
Jørgen Bang 
Frede Kruse-Christiansen 
Torben Rasmussen og  
Jens Tolstrup (referent) 
 
Der var afbud fra: Anne Bjerrekær og Aage Egholm. 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 17. april 2013: 

Referat et blev godkendt.  
 

2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 
a. Selskabets økonomi 

Torben Rasmussen oplyste, at beholdningen er ca. kr. 160.000,- når Statsfængslet i 
Nyborg har fået kr. 30.000,- for 100 eksemplarer af bogen ”Borgen med de mange 
ansigter”.  
Der er et godt salg af bogen om arbejdsdriften. 

 
b. Dokumentation af Pension Fanø og Statsfængslet i Vridsløselille 

Torben Rasmussen, Jens Tolstrup og Mogens Madsen har været på Pension Fanø hvor 
der blev iværksat et arbejde med at indsamle erindringer og andet skriftligt materiale, som 
Mogens Madsen er i gang med at se på.  
Der blev endvidere iværksat indsamling af billeder og effekter som til sin tid vil blive 
udstillet i Nytorv. 
Fotograf Svend Erik Andersen har gennemfotograferet hele institutionen kort før den 
lukkede. Institutionen er i øvrigt nu solgt.  
Datoen for lukning af Statsfængslet i Vridsløselille er ukendt, men da Statsfængslet på 
Nordfalster er udskudt i et år, bliver lukningen af Vridsløselille i løbet af 2017. 
Spørgsmålet om bygningernes anvendelse, og navnlig dokumentation af fængslet inden 
det lukker er aldeles uafklaret. Kroppedal Museum har ingen penge eller ressourcer til en 
dokumentation. 
William Rentzmann spurgte hvorledes man kan rejse midler til dokumentation. Torben 
Rasmussen vil med Ressourcestyringskontoret drøfte om der kan findes midler i 
”Afviklingen” af Vridsløselille, om dokumentation kan indgå i købssummen på 
Vridsløselille eller på anden måde. Frede Kruse-Christiansen foreslog at bestyrelsen holdt 
sit næste møde på Vridsløselille. 
Det aftaltes at Torben Rasmussen og Jens Tolstrup tager kontakt til Kim Andersen, der 
indtil d. 1. november 2013 opholder i Barcelona, for med Kim Andersen at formulere 
”dagsorden” for et møde med Kim Andersen og de mange uafklarede spørgsmål omkring 
evt. dokumentation. 
Anne Bjerrekær bliver anmodet om at fremsende et overslag over prisen på og omfanget 
af arbejdet med dokumentation af Statsfængslet i Horsens. 
Der stiles mod et møde om Vridsløselille med Kim Andersen, Torben Rasmussen og Jens 
Tolstrup og om muligt Anne Bjerrekær og/eller Maria Briese i uge 49 (d. 2/12 eller 6/12). 
Se også nedenfor om møder i bestyrelsen. 



 
  

c. Jubilæer og publikationer, Nyborg og Sønderborg 
William Rentzmann og den øvrige bestyrelse fandt det var en særdeles flot bog og et godt 
arrangement i forbindelse med jubilæumsdagen.  
Peter Fransen og Statsfængslet i Nyborg fortjener stor ros for den store indsats. 
Jens Tolstrup udleverede et mindre skrift om Arresthuset i Sønderborg i anledning af 
husets 100 års jubilæum. Dette skrift fik pæne ord med fra deltagerne. Skriftet kommer til 
salg via Fængselshistorisk Selskab til kr. 40,-, i lighed med hvad der var tilfældet ved 
Arresthuset i Odenses jubilæum.  
Jens Tolstrup, Jens Christian Smedegaard og Helle Thaarup repræsenterede selskabet 
i.f.m. 100 års jubilæet d. 12/9-2013. 

 
3. Orientering fra Informationsgruppen 

a. Kulturnat 2013 
Kulturnatten holdes den 12. oktober 2013. 
Torben Rasmussen oplyste, at der bliver tale om en beskeden indsats fra 
Fængselshistorisk Selskab i form af en stand med selskabets bøger til salg samt 
hvervning af eventuelle nye medlemmer.  
Vestre Fængsels Museum vil ikke være repræsenteret på Nytorv og Anne Bjerrekær har 
måtte melde fra, således at hendes særdeles værdsatte indslag de seneste to år ikke kan 
gentages i år. Det er bestyrelsens håb at Anne Bjerrekær på et senere tidspunkt vil stille 
op. 

 
b. Uddannelsesdagen i Frøslev 

Den 18. juni 2013 blev en særdeles succesrig dag i Frøslevlejren, hvor over 20 
museumsmedarbejder fra hele landet var samlet primært m.h.p. at se Frøslevslejrens 
museum og den nyåbnede udstilling om Fårhuslejren.  
Der var rundvisning i Frøslevslejrens museum ved en af de normale guider, mens 
overinspektør Henrik Skov Kristensen fortalte om den netop åbnede udstilling om 
Fårhuslejren. Alle deltagere var imponeret over kvaliteten i udstillingen, både den 
udstillingstekniske og formidlingen af lejrens historie. Den anvendte udstillingsteknik vil 
være interessant for fængselshistoriske samlinger, da den i vid udstrækning er ”flad”, men 
også rummer mulighed for at fordybe sig om historier om indsatte, videooptagelser med 
tidligere indsatte o.s.v.  
Alle deltagere var meget tilfredse med dagen.  

 
c. Arkiv 

Preben Thygesen og Ole Hansen har nu fået ryddet op og sorteret i materialet i kælderen, 
der blev udsat for oversvømmelse og arbejdet skrider planmæssigt frem.  
Jens Tolstrup oplyste, at hans bogsamling (20 reolmetre) så vidt overhovedet muligt 
registreres før aflevering til Fængselshistorisk Arkiv, hvori den skal indgå. William 
Rentzmann og Jørgen Bang oplyste, at de også har en del litteratur, som vil være af 
interesse for arkivet. 
William Rentzmann henviste i øvrigt til Peter Tudvads bog om Søren Kierkegaard, hvor 
der er en del fængselsrelevante oplysninger. Torben Rasmussen oplyste, at tidligere 
professor Dübeck nu har meldt sig m.h.t. at se på det materiale professor Waaben 
efterlod.  
Torben Rasmussen har formidlet de eksisterende manuskriptssider i kopi til hende.  
William Rentzmann oplyste, at Henrik Waaben har talt med Inger Dübeck og er tilfreds 
med at materialet nu forhåbentligt kan udnyttes.  
Torben Rasmussen spurgte om en elektronisk version af de manuskriptsdele der findes. 
William Rentzmann mente, at der måtte være en sådan, i hvert fald for noget af 
materialet. Torben Rasmussen og Jens Tolstrup undersøger nu i de indleverede kasser 
om der skulle gemme sig en elektronisk version. De kan herunder henvende sig til Kirsten 
Waaben om hendes kendskab til, hvorledes manuskriptsdelene blev skrevet.  
   



d. Billedarkiv 
Leif Jørgensen arbejder stødt med arkivet. Koncern-IT har stillet sig meget velvillige m.h.t. 
etablering af database, scanner m.v., men det kniber med leveringen. William Rentzmann 
er opmærksom på dette og vil ved lejlighed tale med Lars Vinter om hvordan det går.  
Der indrettes et lokale til billedarkivet og til at arbejde med billederne i Nytorv. 

 
e. Gruppe om Dansk Forsorgsselskab 

Mogens Madsen arbejder med en ”appetitvækker” i form af en artikel om 
Forsorgsselskabets historie.  
Det er stadig bestyrelsens ønske at der kan etableres en egentlig gruppe om 
Forsorgsselskabet og dets forgængere. Frede Kruse-Christiansen oplyste, at Lisbet Heine 
har afleveret et ”talepapir” med kortfattede historiske oplysninger. Mogens Madsen har 
dette notat.  
William Rentzmann henviste igen til Peter Tudvads bog om Søren Kierkegaard, der skulle 
indeholde oplysninger om fængselsselskaberne. Torben Rasmussen taler med Mogens 
Madsen om fremdriften i sagen. 

 
f. Gruppe om kost og kostreglementer 

En medarbejder i Klientkontoret, der er historiker af uddannelse, havde ikke ytret 
interesse for at deltage i et arbejde herom. Det aftales, at Jens Tolstrup taler med tidligere 
køkkenleder Hans Bjerring, Statsfængslet på Søbysøgård og evt. tidligere økonomichef 
Leif Hammer. Mark Fiksak, Ressourcestyringskontoret, er interesseret i at arbejde med, 
og har en del gamle kostreglementer m.v. liggende.  

 
4. Næste møde 

Det aftales at Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 19. marts 2014. Stedet fastlægges senere 
men bliver formentligt i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Der skal også arrangeres en indleder. 
Det kunne være Peter Fransen om Nyborgbogen, men navnlig om hans nye job som seniorforsker 
i Rigsarkivet med særlig henblik på socialhistorie og fængselsvæsen.  
Endvidere aftales der bestyrelsesmøde onsdag d. 15. januar 2014 kl. 11.00 i Vestre Fængsels 
Museum. 
Jens Tolstrup aftaler nærmere med Ole Hansen og de øvrige i museet.  
 
5. Eventuelt 

Intet. 
 
 

 
Jens Tolstrup 

 
 
 
 

Efter bestyrelsesmødet orienterede Lars Skjødt Vinther om Statsfængslet på Søbysøgård, 
herunder udvidelsesplanerne med en lukket afdeling.  
Dagen afsluttedes med en rundvisning i Søbysøgårds museum v. Kurt Rosenfeldt, der fik megen 
ros for det gode og velindrettede museum, der normalt har 3-4 grupper besøgende om måneden, 
men som på ”Koens dag” sprænger alle rammer med op mod 5.000 besøgene. 
 

 

 


