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bestyrelsesmødet den 28. november 2012 

i Horsens Museum 

 
I mødet deltog: 
William Rentzmann 
Jens Christian Smedegaard 
Jørgen Bang 
Aage Egholm 
Anne Bjerrekær 
Frede Kruse-Christiansen  
Jens Tolstrup (referent) 

Der var afbud fra Torben Rasmussen 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 16. maj 2012: 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet: 

A. Åbning af Horsens Museum (FÆNGSLET): 

Anne Bjerrekær oplyste, at det er gået rigtig godt siden starten. Der har været 

36.000 besøgende siden maj 2012, hvilket peger mod et årligt besøgstal på 

60.000. 

Man har fået bevilget 1,2 mio. kr. til et multimedieværksted i FÆNGSLET, og man 

har søgt Feriefonden om 12 mio. kr. til bl.a. at skabe identiteter til besøgende, der 

kan bruges i udstillingssammenhæng, men også til brandsikring mv.  

Anne orienterede om konstruktionen FÆNGSLET, der bygger på en erhvervsdriven-

de fond, der samarbejder med statens ejendomsselskab Freja. 

Museet er selvstændigt, men FÆNGSLET står bl.a. for butik og booking af grupper. 

Internetsiden www.Fængslet2.0.dk har haft 3,4 mio. hits, heraf mange i lang tid.  

Man arbejder med endnu et interaktivt medieprojekt ”e-jail” til undervisning med 

forventet start i marts 2013. 

B. Publikationer på vej: 

Jens Tolstrup oplyste, at bøgerne om arbejdsdriften og Statsfængslet i Nyborg 

skrider planmæssigt frem og skulle være klar til offentliggørelse den 1. april 2013. 

Jens Christian Smedegaard oplyste, at Fængselsforbundets jubilæumsskrift nu er 

ved at være færdiggjort, og at man regner med offentliggørelse på kongressen i 

maj 2013, men selve jubilæumsdatoen er 12. december 2013. Efterfølgende er 

det aftalt, at der optages en artikel i årsskrift 2012 af Søren Federspiel om for-

bundets jubilæum. 

http://www.fængslet2.0.dk/
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De medlemmer, der ikke allerede havde modtaget jubilæumsskriftet fra Arresthu-

set i Randers´ 150 års jubilæum, fik udleveret et eksemplar. 

Årsskrift 2012 skrider også planmæssigt frem og skulle være klar til udlevering på 

generalforsamlingen. 

C. Arrestmuseet i Faaborg: 

Den 12. oktober 2012 var der festlig indvielse af den reorganiserede og udvidede 

udstilling, der nu også omfatter retssalen. Der kommer en artikel i årsskriftet om 

den reorganiserede udstilling. 

D. Jubilæumsarrangement og åbning af museum i Horserød den 22. juni 2012: 

Der havde været afholdt et udmærket jubilæumsarrangement i anledning af 

Horserødlejrens museums 10 års jubilæum. Der var gode taler og stor tilfredshed 

med, at udstillingen stadig levede. 

Efter jubilæumssammenkomsten var der åbning af Horserøds fængselsmuseum i 

en bygning beliggende ved Horserødlejrens museum. Udstillingen, der er perma-

nent og samlet af Torben Gulnov, fik megen ros.  

Bestyrelsen glædede sig over dette initiativ. 

E. Fårhuslejren: 

Åbningen af den permanente udstilling om Fårhuslejren i Frøslevlejrens museum 

er nu fastlagt til lørdag den 2. marts 2013. 

Vridsløselille har bidraget med sort jakke og kappe samt kasket, men der eftersø-

ges stadig et par sorte benklæder.  

F. Museet på Vestre Fængsel: 

Der blev orienteret om, at Vestre Fængsel på grundlag af en bevilling fra Feriefon-

den på 1 mio. kr. nu er godt i gang med at udvide og reorganisere deres udstilling. 

Med midlerne følger en forpligtelse til, at der skal være videregående offentlig ad-

gang, dels i form af rundvisninger, som man kan tilmelde sig, men også et antal 

dage om ugen, hvor museet er åbent. 

Bestyrelsen glædede sig over dette initiativ og ser frem til åbningen af udstillingen, 

der påregnes at finde sted i slutningen af januar 2013. 

 

3. Orientering fra Informationsgruppen 

A. Nyhedsbrev: 

Nyhedsbrevene udkommer nu med større regelmæssighed, og informationsgrup-

pen vil anstrenge sig for, at informationsbrevene udsendes med større hyppighed. 

I den forbindelse aftaltes det, at Anne Bjerrekær til Helle Thaarup, der redigerer 

nyhedsbrevet, kan sende meddelelser om møder, foredrag mv. 

B. Kulturnatten 2012: 

Kulturnatten var også i år en betydelig succes med op mod 2.500 besøgende. Ho-

vedattraktionen var Anne Bjerrekær, der i kældergangen fortalte om Jens Nielsen, 

skafottet og skarpretterøksen til det store antal besøgende, der kom i mindre 

hold. Samtidig kunne man se Dagmar Overbys celle, og Torben Rasmussen arbej-

der på at få nogle ansatte på Vestre til at skrive en samlet fremstilling om Dagmar 

Overby. Torben Rasmussen, Ole Hansen og Helle Thaarup havde også i kælder-

gangen en lille udstilling om Fængselshistorisk Selskab og fik solgt nogle publika-

tioner. 
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C. Uddannelsesdag den 22. november 2012 i Horsens: 

13 museumsmedarbejdere og 5 fra informationsgruppen deltog.  

Efter at de enkelte anstalter havde afgivet en statusberetning, var der rundvisning i 

museet samt på magasinet – begge med meget stort udbytte for deltagerne. 

D. Billedarkiv: 

Billedarkivet er nu ved at blive etableret af Leif Jørgensen, der har stillet sig til rå-

dighed og som er indtrådt i informationsgruppen. Anne Bjerrekær henledte op-

mærksomheden på, at man skal se på det registreringssystem, der hedder Arki-

bas og gav – ligesom Maria Briese fra fængselsmuseet tidligere har gjort – tilsagn 

om, at man gerne vil bistå med råd og vejledning og dette arkiv. 

E. Organisering af selskabets arkiv: 

Ole Hansen og Preben Thygesen arbejder med selskabets arkiv. Opmærksomhe-

den blev henledt på Lisbeth Heine, som en person der ved meget om Dansk For-

sorgsselskab. William Rentzmann tilbød, at hans rejseberetninger gennem mange 

år kan indgå i arkivet. 

Anne Bjerrekær henledte også her opmærksomheden på, at man ved registrering 

hensigtsmæssigt kan anvende Arkibas. 

 

I forlængelse af punkterne 1 og 2 drøftede man, hvad der skal ske i Vridsløselille. For øjeblik-

ket er det helt uvist, hvad der vil ske med bygningerne, herunder vestre forbolig, hvor Kroppe-

dal Museum i samarbejde med fængslets samling har en udstilling. Det blev oplyst, at Krop-

pedal Museum er meget trængt på grund af nedskæringer. 

Der var enighed om, at man skulle stræbe efter, at Statsfængslet i Vridsløselille forinden luk-

ningen blev dokumenteret, i lighed med hvad der er sket i Statsfængslet i Horsens. Dokumen-

tationen i Horsens er foretaget af og for Horsens museums midler. 

Der er ikke i forbindelse med ibrugtagelse af fængslet på Nordfalster og afviklingen af Vrids-

løselille afsat midler til en sådan dokumentation. Formanden og Jens Tolstrup vil tale med 

Kim Andersen om, hvad der kan gøres.  

Frede Kruse-Christiansen henledte opmærksomheden på Pensionen Fanø, som også bør do-

kumenteres inden den lukker i første halvdel af 2013. Informationsgruppen vil se på dette 

spørgsmål. 

 

4. Betalt sekretariatsfunktion for sekretær og kasserer: 

Efter forslag fra Torben Rasmussen og Jens Tolstrup forelagde formanden spørgsmålet om at 

vederlægge fuldmægtig Helle Thaarup for det betydelige arbejde, der ligger i følgende opga-

ver: 

Sekretariatsopgaver: 

Tilrettelæggelse af arbejdet i bestyrelsen og informationsgruppen (mødeindkaldelser, møde-

forberedelse og referater), nyhedsbreve, køb og salg af publikationer samt vedligeholdelse af 

medlemskartoteket. 

Kassereropgaver: 

Medlemsbetalinger, medlemsrykkere, kassefunktion, bankafstemning, regnskab (generalfor-

samling/bestyrelse, direktoratet (tilbagemelding på tilskud), fakturabetalinger og budgetter) 

Nytorv: 

Mødekalender for lokalerne på Nytorv, drift og vedligeholdelse af lokalerne samt organisering 

af uddannelsesdage mv. 
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Formanden havde sammen med kassereren set på det forventede budget for 2013, og dette 

indeholder mulighed for at vederlægge sekretariatsarbejdet til Helle Thaarup med 20.000 kr. 

Der var tilslutning til, at sekretariatsfunktioner mv. vederlægges med 20.000 kr. foreløbig i en 

forsøgsperiode i 2013. Forslaget blev således vedtaget. Jens Christian Smedegaard henledte 

opmærksomheden på, om der kunne være problemer, når selskabet pludselig var ”arbejdsgi-

ver”.  

Formanden bad Torben Rasmussen og Jens Tolstrup om at finde en løsning, hvor selskabet 

ikke pludselig skulle være arbejdsgiver i skattemæssig forstand, men hvor der på den anden 

side selvfølgelig skulle betales skat af det udbetalte beløb. 

 

5. Generalforsamling den 18. marts 2013: 

Generalforsamlingen vil blive afviklet som tidligere år. Årets foredragsholder er overinspektør, 

ph.d. Henrik Skov Kristensen.  

Generalforsamlingen afholdes fra kl. 15.00 i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 

100, 1401 København K., kantinen på 2. sal. 

Efter generalforsamlingen, hvor der er bestyrelsesmedlemmer på valg, skal bestyrelsen mø-

des og konstituere sig, formentlig den 17. april 2013 (se nedenfor). 

 

6. Næste møde: 

Der stiles imod, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. april 2013, da det påtænkes, at 

offentliggørelsen om bogen om arbejdsdriften skal ske denne dag i forbindelse med, at Til-

synsrådet holder møde i København. 

Da Fængselshistorisk Selskab/informationsgruppen arbejder med at etablere en midlertidig 

udstilling i Nytorv 21 om arbejdsdriften kunne offentliggørelsen finde sted dér. Eventuelt i 

forlængelse af, at Tilsynsrådet holdt sit møde i selskabets lokaler. Bestyrelsens medlemmer 

anmodes om at reservere 17. april 2013 til bestyrelsesmøde mv. Nærmere vil tilgå senere. 

 

7. Eventuelt  

Intet. 


