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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 10. oktober 2018 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Henny Mesnickow, Mogens Madsen, Frede Kruse-Christiansen, Torben 

Rasmussen, Jens Tolstrup og Helle Thaarup 

Afbud fra: Anne Bjerrekær og Jens Christian Smedegaard 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2018: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

 

2. Status: 

A. Økonomi og budget, herunder medlemstal: 

Helle Thaarup oplyste, at selskabets økonomi ser meget tilfredsstillende ud. Det blev på den bag-

grund godkendt at afsætte kr. 30.000 til bibliotekar-assistance til bogsortering samt kr. 50.000 til 

dokumentation af samlinger – særligt set i lyset af de mange planlagte institutionsnedlæggelser. 

Spørgsmålet om selskabets vigende medlemsskare blev kort drøftet. I et kommende nyhedsbrev 

vil vi reklamere for selskabet og opfordre nuværende medlemmer til at søge nye hvervet. 

B. Bogsamling: 

Jf. ovenstående (punkt 2.A) indgås der nu aftale med bibliotekar om en biblioteksmæssig opstilling 

af bogsamlingen. 

C. Fotosamling: 

Spørgsmålet om valg af billeder til den kommende Facebook-konto skal drøftes i informationsgrup-

pen. Vi vil reklamere for siden på intranettet. 

Vi har mulighed for at blive medlem af Arkibas, hvilket vil give os den platform for distribuering af 

billeder, som vi har savnet.  

Det blev aftalt, at der afsættes midler til digitalisering af de mange billeder. 

D. Solgte bøger: 

Der er indtil videre solgt meget få bøger i år. 

 

3. Indstilling om museumsfagligt medlem af bestyrelsen: 

Anne Bjerrekær havde på forhånd sendt os et par forslag. Det drejer sig om Peter Thor Andersen, Øhavs-

museet eller Merete Bøge Pedersen, FÆNGSLET.  

Det blev aftalt, at Jens Tolstrup tager kontakt til Merete i første omgang. 

 

4. Informationsgruppen, herunder medlemsbrev, rundvisning på Kastellet og eventuelle andre byvan-

dringer: 

Informationsgruppen mødes meget jævnligt. I forbindelse med møderne gennemgås der billeder med 

henblik på fastsættelse af sted og motiv, således at billederne efterfølgende kan digitaliseres og regi-

streres i vores database. 
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Vi havde en meget fin rundvisning på Kastellet med hovedvægten lagt op den fængselsmæssige histo-

rie.  

I øvrigt har vi mulighed for en byvandring v/Foreningen Københavns Historie, som Henny Mesnickow 

har kontakt til. Eventuelt foråret 2019.  

 

5. Initiativer i anledning af nedlæggelse af institutioner: 

Jens Tolstrup havde besøgt Hjørring Arrest, hvor der stort set ikke havde været noget af historisk inte-

resse.  

Den 16. oktober besøger William Rentzmann og Torben Rasmussen Maribo Arrest sammen med en 

”forbunds-journalist”. 

William Rentzmann, Torben Rasmussen og Jens Tolstrup mødes den 5. november med en museums-

medarbejder i Møgelkær. 

Jens Tolstrup kunne oplyse, at Tønder Arrest udbydes til salg. Han havde fået en kontaktperson og fore-

slog, at vi mødes Tønder Museum v/Inger Lauridsen, der for nylighed har skrevet en bogen ”Bag trem-

mer – Indsatte i Tønder Arrest 1812 – 1842, der udkommer den 14. december i år. 

Jens Tolstrup besøger Assens Arrest. 

Lukningen af Svendborg Arrest er udskudt. Når/hvis det bliver aktuelt igen, foreslås Sarah Smed fra 

Forsorgsmuseet i Svendborg som en mulig samarbejdspartner ved gennemgangen. 

 

6. Uddannelsesdag 2019: 

Vi stiler efter Øhavsmuseet i Faaborg i maj måned. 

Der arbejdes med at få et oplæg omkring ”Digitalisering i udstillingen”.   

 

7. Årsskrift 2018: 

Artikler i det kommende årsskrift bliver: 

 Annette Esdorf om KiF’s historie. 

 Peter Garde om de fire tyske arresthuse i Sønderjylland. 

 Eli Andersens gamle artikel om Vridsløselilles mur med tilføjelse af senere historie op til vor tid.  

 Peter Dragsbo om funktionærbyen i Nyborg.  

 Jakob Ørnbjerg - Selvmordsmordersken.  

 

8. Årsskrift 2019: 

Forslag til artikler i årsskrift 2019: 

 De åbne fængslers historie af H.H. Brøndsted 

 Det første fængsel af Johan Heinsen 

 De tidligste fængsler i København eventuelt v/Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet 

 Livø / Sprogø / Kofoedsminde (indespærring af ”åndssvage”) 

 Normaliseringsprincippet af William Rentzmann  

 

9. Dato for generalforsamling og næste møder i bestyrelsen: 

Næste møde afholdes torsdag den 24. januar 2019 kl. 11.00 i København på Nytorv.  
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Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2019 kl. 15.00 i direktoratet med H.H. Brøndsted 

som foredragsholder. 

Det blev foreslået, at bestyrelsen og informationsgruppen kan besøge Garderkasernens museum. Aftalt 

at Mogens Madsen sender kontaktoplysninger til William Rentzmann. 

 

10. Eventuelt: 

 Henny Mesnickow foreslog, at der skrives en artikel om betydningen af de gamle epauletter samt 

de nye stjerner, som Kriminalforsorgens uniformerede personale går med. 

Torben Rasmussen orienterede om udfordringerne med bygningsvedligehold på Nytorv. Det blev aftalt, 

at William Rentzmann skriver til Jørgen Pedersen med forespørgsel om fremdriften. Dette er sket, og 

Jørgen Pedersen har bekræftet den tidligere aftale med Peter Schultz-Nielsen om belysningsanlæg i 

2018 og maling i 2019. Sten Brun vil forestå arbejdet, som han mener stadig kan nås, selvom han er 

meget travlt optaget. 

 

 

29. oktober 2018 / Helle Thaarup  


