
Fængselshistorisk Selskab 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

den 21. november 2019 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Henny Mesnickow, Mogens Madsen, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup, 

Jens Christian Smedegaard og Frede Kruse-Christiansen og Helle Thaarup (referent) 

Der var afbud fra: Sarah Smed 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. september 2019: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

Mødested var dog ændret i forhold til referatets punkt 8. 

 

2. Samlingers fremtid, herunder: 

A. Vestre Fængsel: 

I fortsættelse af aftale på sidste møde, havde William Rentzmann kontaktet producer Ole Stenum. Der 

har været afholdt to møder med Stenum vedrørende den videre proces med deltagelse af Fængselshi-

storisk Selskab og Vestre Fængsels Museum. 

Der er efter hurtig mail-høring i bestyrelsen indgået en kontrakt med Ole Stenum om udarbejdelse af 

dokumentarfilm. Første rate af regningen er betalt. Fængselsforbundet havde givet tilsagn om støtte til 

projektet, Kriminalforsorgsforeningen havde bevilget 5.000 kr., men en privat fond vil donere 80.000 

kr. Bestyrelsen godkendte på den baggrund det fortsatte arbejde med filmen. Det er tanken, at filmens 

form skal kunne bruges til undervisningsformål.  

Henvendelsen til borgerrepræsentationen var endnu ikke besvaret. 

 

B. Vridsløselille: 

William Rentzmann orienterede om møde med Freja Ejendomme vedrørende fremtidsplanerne med 

Vridsløselille. Der var blevet advokeret for bevarelse af porten, forgården, arealet ind mod centralen 

samt centralen. 

Henny Mesnickow oplyste supplerende, at Freja efter 2020 halvårligt vil tage stilling til spørgsmålet om 

samlingens fortsatte eksistens i forboligen. Der er indtil videre udarbejdet lejeaftale på samme vilkår 

som tidligere.  

Endvidere orienterede Henny Mesnickow om, at der sideløbende arbejdes for en bevarelse af den gamle 

inspektørbolig (personalehuset). Torben Rasmussen lovede i den forbindelse at søge efter gamle teg-

ninger over huset. 

 

C. Hvor står vi – hvor kan/bør vi gå hen: 

William Rentzmann refererede fra sit og Sarah Smeds møde med Kulturarvsstyrelsen, hvor den vigtigste 

konklusion var, der skal tænkes stort – ét museum i vest og ét i øst. På sigt kan der blive tale om at 

inddrage Nationalmuseet. 

Der var enighed om, at vi skal have afklaret, hvor FÆNGSLET står fremtidigt. Kan de eventuelt tage 

samlingerne fra Møgelkær og Kærshovedgård med ind. Det blev aftalt, at Jens Tolstrup kontakter 
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FÆNGSLET – William Rentzmann, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup deltager i eventuelt kommende 

møde med dem. 

Torben Rasmussen orienterede om sit oplæg af 17. november vedrørende forslag til aktiviteter. I fort-

sættelse af dette blev strategien omkring uddannelsesdagene drøftet.  

 

3. Økonomi: 

Ud over de modtagne donationer til finansiering af filmoptagelser på Vestres Museum, var der intet 

særligt at bemærke. 

 

4. Hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook: 

William Rentzmann roste kvaliteten på nyhedsbrevene. 

Torben Rasmussen orienterede om, at arbejdet med hjemmesiden nu opprioriteres i informationsgrup-

pen.  

Henny Mesnickow havde lagt lidt nyt på Facebook-siden. Hun oplyste, at siden kan boostes yderligere 

for 130 kr. om måneden. Idet vi p.t. har behov for al den omtale, vi kan få, godkendte William Rentz-

mann at forsøge dette i en periode. 

 

5. Årsskrift 2019 og 2020:  

2019: 

Årsskriftet kommer til at indeholde artikler af H.H. Brøndsted, William Rentzmann, Sarah Smed, Johan 

Heinsen og Jeppe Wichmann. Bortset fra et par mindre udeståender var materialet klar til at videregive 

til layout. 

Primo januar 2020 er alt materiale sendt til Rumfang, som har bekræftet, at tidsplanen fint kan over-

holdes for deres vedkommende. 

2020: 

Artikel om Livø af William Rentzmann. 

Jens Tolstrup blev opfordret til at skrive sine erindringer. 

Aalborg Arrest …? 

Eventuelt markering af 100 året for genforeningen med Sønderjylland, og hvordan man organiserede 

sig efterfølgende. 

 

6. Generalforsamling – tid, sted og foredragsholder: 

Generalforsamling afholdes den 17. marts 2020 kl. 15.00 i direktoratet.  

H.H. Brøndsted har givet tilsagn om at holde foredrag. 

Helle Thaarup har booket lokaler via Gitte Bonde. 

 

7. Eventuelt: 

Ingen bemærkninger til punktet. 

 

8. Næste møde: 

Mandag den 20. januar 2020 kl. 11.00 på Nytorv. 

 

 

10. januar 2020 / Helle Thaarup  


