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på Museet, Vestre Fængsel 
 
I mødet deltog:  
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Jens Christian Smedegaard 
Frede Kruse-Christiansen 
Aage Egholm 
Torben Rasmussen  
Jørgen Bang 
Anne Bjerrekær 
Jens Tolstrup (referent) 
 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 11. september 2013 på Statsfængslet på 

Søbysøgård samt opfølgning af visse punkter i dette referat. 
Referatet blev godkendt.  
 
På formandens forespørgsel oplyste Torben Rasmussen, at han er i kontakt med RSK om midler til 
dokumentation af Statsfængslet i Vridsløselille. Der kan ikke siges noget om størrelsen af 
eventuelle midler, men RSK var ikke afvisende. 
Anne Bjerrekær oplyste i den forbindelse at et dokumentationsprojekt i Vridsløselille må afhænge 
af de midler, der kan stilles til rådighed. 
 
Dokumentationen i Horsens var meget omfattende, herunder et meget betydeligt antal genstande 
der registreres. Hertil kommer at det er aldeles uafklaret, hvad bygningerne i givet fald skal bruges 
til. Anne Bjerrekær vil kontakte Kulturstyrelsen om, hvorvidt Statsfængslet i Vridsløselille kan anses 
for at være bevaringsværdigt.  
 
William Rentzmann spurgte om man havde fundet en CD-ROM med materiale fra Knud Waaben. 
Waabens datter har måske noget liggende.  
Formanden bemærkede, at når der igen skal være kontakt med Inger Dübeck bør Ole Ingstrup 
inddrages. 
Torben Rasmussen oplyste om IT til Nytorv, alt materiel er indkøbt og billededatabasen nu er klar 
til afprøvning, men spørgsmålet om biblioteksprogrammet endnu ikke er afklaret.  
 
2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 
a. Selskabets økonomi 
 

Det foreløbige regnskab for 2013 er i runde tal: 
Indtægter: 

Kontingenter 50.000 
Salg af bøger  8.000 
Tilskud 100.000 
I alt 158.000 
 

 Udgifter: 
Årsskrift 2012  70.000 
Tilskud til Nyborg-bog  30.000 



Køb af arresthus-bog  5.000 
Bestyrelsen og arbejdsgrupper  18.000 
Hjemmesiden  4.000 
Administration 1.000 
Forsøg med sekretariat *)  10.000 
I alt 138.000 
 
Overskud på driften  20.000 
 

*) Forsøget blev i 2013 forstyrret af, at Helle Thaarup mistede sin mand i sommeren 2013, samt at hun 
skiftede job (fra Jens (Nyborg) til Jørgen Bang (SFØ). Det foreslås, at vi forlænger forsøgsordningen til også 
at dække 2014. 

Tiltrådt at forsøget fortsætter i 2014. 
 
b. Publikationer. 
Formanden konstaterede at det har været et produktivt år. Der er udgivet bøger om arbejdsdriften, 
Statsfængslet i Nyborg, Arresthuset i Sønderborg og Arresthuset i Randers. 
Årsskrift 2013 er på skinner. Der bliver tale om et afvekslende og rigt illustreret årsskrift. 
For så vidt angår årsskrift 2014 består redaktionsudvalget af Leif Jørgensen, Torben Rasmussen, 
Jens Tolstrup og Tine Vigild, ligesom det var tilfældet i 2013.  
Forslag til artikler i 2014 efterlyses. 
William Rentzmann foreslog, at Peter Tudvad bliver opfordret til at skrive en artikel om 
Christianshavns Tugthus med udgangspunkt i hans bog ”Søren Kierkegaards København”. 
Der er tilsagn fra Peter Fransen om at skrive en artikel om forholdet mellem ministrer, 
topembedsmænd og offentligheden med udgangspunkt i direktør Fussing og Justitsminister Zahle. 

   
c. Dokumentation af Statsfængslet i Vridsløselille, fastsættelse af dato for møde med 

fængselsinspektør Kim Andersen. 
Et planlagt møde mellem William Rentzmann, Anne Bjerrekær, Maria Briese, Torben Rasmussen, 
Jens Tolstrup og Kim Andersen måtte flyttes p.g.a. stormen Bodil. 
Nyt møde er aftalt til torsdag den 6. februar 2014 kl. 11.00 i Statsfængslet i Vridsløselille. 

 
3. Orientering fra Informationsgruppen 
a. Kulturnat 2014 
Horsens har tidsmæssigt vanskeligt ved at deltage i 2014.  
Vestre Fængsels Museum vil formentligt blive optaget som en kulturnat-aktivitet. Torben 
Rasmussen og Ole Hansen vil i givet fald sørge for bogsalg. 
Hvis Vestre Fængsels Museum har brug for et brev fra FHS, skriver formanden gerne et sådan. 
 
b. Uddannelsesdag onsdag den 19. marts 2014 på Museet, Vestre Fængsel. 
Forvarsel er udsendt til de tjenestesteder der har museumsmedarbejdere.  
Invitation med tilmelding udsendes til de enkelte medarbejder udsendes snarest. 

 
c. Arkiv og bogsamling 
Arbejdet i Nytorv skrider frem.  
 
På forslag fra William Rentzmann vil Jens Tolstrup undersøge, hvad der findes på direktørens 
kontor af interesse for FHS’ arkiv og hvad der evt. er lagt i magasin. 
 
Jens Tolstrup oplyste, at han fra RSK har fået tilladelse til at ansætte en studentermedhjælp til 
registrering af hans fagbibliotek, der skal indgå i FHS’ bogsamling. 
 
d. Billedarkiv 
Mogens Madsen og Leif Jørgensen afprøver nu arkivsystemet med affotografering af papirbilleder. 
Elektronisk billedmateriale bliver løbende indsamlet og senere registreret. Det drejer sig bl.a. om 
materiale fra Informationsenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgen, samt illustrationer til de 
seneste års udgivelser, f.eks. Statsfængslet i Nyborg. 

 



e. Gruppe om kost og kostreglementer. 
Jens Tolstrup har aftale med tidligere køkkenmester Hans Bierring om at påbegynde et arbejde.  
Frede Kruse-Christiansen henledte opmærksomheden på, at Kim Andersens far arbejdede i 
køkkenet i Nyborg. 

 
f. Gruppe om Kriminalforsorgens skibsprojekter. 
Jens Tolstrup har tilsagn om at påbegynde et arbejde fra Flemming Kjær-Hansen, tidligere 
fængselsbetjent på Statsfængslet på Søbysøgård, der har været skipper på Lodsen og Vesterby, 
og som nu har købt Lodsen, samt Allan Villers, der også har været involveret i skibsprojekterne fra 
deres begyndelse. 
 
Torben Rasmussen oplyste, at lokalerne i Nytorv nu er istandsat, og at billedet fra Direktoratet for 
Kriminalforsorgens mødesal er ophængt. William Rentzmann henledte opmærksomheden på, at 
der på bagsiden af dette billede, skulle findes nogle oplysninger om billedets historik. 
Torben Rasmussen oplyste, at der udkommer en revideret udgave af selskabets brochure i løbet 
af foråret 2014. 
   
4. Generalforsamling den 19. marts 2014, herunder valg. 
Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt kl. 15.00 i Direktoratet for Kriminalforsorgens 
kantine. Tine Vigild har givet tilsagn om at være dirigent og vil sørge for det praktiske i kantinen. 
Torben Rasmussen og Jens Tolstrup er på valg, og de er begge villige til genvalg. 
Seniorforsker Peter Fransen har givet tilsagn om at holde foredrag om fængselsvæsnet under 
besættelsen med særligt henblik på Statsfængslet i Nyborg. 
Jørgen Bang vil tage en række overskydende DVDer om ”Slottet” i Horsens med til udlevering til 
interesserede fremmødte, ligesom DVDen vil komme til salg via selskabet. 
 
5. Eventuelt 
Anne Bjerrekær oplyste, at man har haft 60.000 gæster, herunder 1.200 rundvisninger –et 
særdeles godt resultat. 8000 genstande er nu registreret.  
 
En samarbejdsaftale mellem ”Fængslet” og Museet er på bedding. 
 
Projektet E-Jail fungerer nu som landsdækkende program. 
 
Næste bestyrelsesmøde aftaltes til torsdag den 22. maj 2014 kl. 11.00 i lokalerne i Nytorv. Der 
serveres frokost i byrettens kantine. 
 

 
Jens Tolstrup 

Sekretær 
 

 


