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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 11. maj 2016 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens Christian Smede-

gaard, Anne Bjerrekær, Jens Tolstrup (referent) og Helle Thaarup. Endvidere deltog Aage Egholm 

Afbud fra: Leif Jørgensen 

Dagsordenen var: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2016 

2. Generalforsamling den 29. marts 2016  

 Valg, bestyrelsen konstituerer sig 

 Aage Egholm æresmedlem 

3. Status 

 Bogsamling 

 Fotosamling 

 Solgte bøger 

4. Informationsgruppen 

5. Årsskrift 2016 

6. Vridsløselille, herunder genstande til Kroppedal 

7. Uddannelsesdag, herunder tanker om Nytorv 

8. Samarbejde med Domstolshistorisk Selskab 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

William Rentzmann bød velkommen, særligt til det nye bestyrelsesmedlem Mogens Madsen og til 

Aage Egholm, der var med for sidste gang. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2016: 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Generalforsamling den 29. marts 2016: 

A. Valg, bestyrelsen konstituerer sig: 

William Rentzmann konstaterede, at det var et velgennemført arrangement med et godt fore-

drag. 

Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand William Rentzmann, næstformand og sekretær 

Jens Tolstrup og Helle Thaarup som tilforordnet kasserer. 

B. Aage Egholm æresmedlem: 

Formanden benyttede mødet til at takke Aage Egholm for hans meget store indsats for fæng-

selshistorien gennem den imponerende samling, han havde bygget op i Horsens, hans enorme 

viden om historien bag genstandene og hans formidable evne til at formidle genstande og viden 

til en meget bred kreds (unge, gamle, medarbejdere, museumsfagfolk m.fl.).  

Formanden fremhævede, at Europas bedste fængselsmuseum ikke ville have eksisteret uden 

Egholms enestående indsats.  

Dette havde Hendes Majestæt Dronningen tidligere påskønnet med Den Kgl. Belønningsmedalje 

med krone, og nu havde generalforsamlingen helt ekstraordinært besluttet, at Aage Egholm skul-



 

2 

le hædres med et æresmedlemskab af Fængselshistorisk Selskab. Formanden overrakte et 

æresdiplom med følgende tekst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aage Egholm takkede rørt for æren. 

 

3. Status: 

A. Bogsamling: 

Bogsamlingen er nu færdigregistreret. Opstilling mangler. Fortegnelsen tænkes lagt ud på hjem-

mesiden. Informationsgruppen vil fastlægge regler for udlån, der tænkes at blive meget restrikti-

ve. Listen er til inspiration og lånere vil i almindelighed blive henvist til deres lokale bibliotek. 

B. Fotosamling: 

Vi går nu i gang med fotosamlingen, der skal forsynes med alle de oplysninger, man kan skaffe. 

Billederne scannes og lægges ud på hjemmesiden med opfordring til at supplere med manglende 

oplysninger. 

C. Solgte bøger: 

Helle Thaarup oplyste, at bogsalget går stille og roligt. De bedst sælgende bøger i 2016 har indtil 

videre været Danmarks arresthuse, Arbejde bag tremmer samt Direktoratet 100 år. 

 

4. Informationsgruppen: 

Informationsgruppen mødes jævnligt og arbejder støt. For tiden er der særlig fokus på Vridsløselille og 

den kommende uddannelsesdag. 

Torben Rasmussen orienterede kort om en henvendelse om deltagelse i en såkaldt krimimesse på 

Østerbro, som man havde afslået. 

Anne Bjerrekær nævnte Krimimessen i Horsens, hvor det kunne være relevant med en stand for 

Fængselshistorisk Selskab med salg af bøger. 

 

5. Årsskrift 2016: 

Redaktionsudvalget holder møde den 2. juni 2016. 

To artikler er allerede aftalt. Det drejer sig om Hans Jørgen Engbo om Kriminalforsorgen i Grønland og 

Flemming Skadhauge om censurens ophævelse og pornoens frigivelse i fængsler. Udvalget håber 

endvidere på en artikel af Aage Egholm om hans ansættelse i fængselsvæsenet i 1954. 

Fængselshistorisk Selskab   
 

Æresmedlem 

Aage Egholm 

 

For en helt ekstraordinær indsats 

for dansk fængselshistorie, 

som samler og formidler af gen-

stande og historier 

gennem et langt liv og for at have 

skabt grundlaget 

for det enestående 

fængselsmuseum i Horsens. 
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6. Vridsløselille, herunder genstande til Kroppedal: 

Referat af mødet den 10. marts 2016 i arbejdsgruppen er udsendt til medlemmerne. 

Kroppedal er kun interesseret i udvalgte genstande – såkaldte ”highlights” til deres egen samling. Det 

aftaltes, at der ikke udleveres noget, før der er afklarede planer for Vridsløselille. Såfremt Vridsløse 

lukker helt ned, oplyste Torben Rasmussen, at genstandene kan opbevares på Nytorv. 

Anne Bjerrekær oplyste, at det er uafklaret, om FÆNGSLET kan/skal have status af ”Danmarks Fæng-

selsmuseum”. Philadelphia-fængslet på Vridsløse Mark er også en del af historien om Straffeanstal-

ten ved Horsens. Anne Bjerrekær ville hos Lene Floris sondere, hvorvidt ”Ret og Straf” tænkes indpla-

ceret i det reorganiserede Københavns Museum. 

 

7. Uddannelsesdag, herunder tanker om Nytorv: 

Informationsgruppen arbejder med tanker om en udvidet uddannelsesdag, forstærket med museums-

fagfolk. 

Emnet tænkes at være moderne formidling og forventes afholdt i Horsens den 2. eller 9. november i 

år (kl. 10.00 – 15.30). Anne Bjerrekær arbejder på at skaffe indledere/deltagere udefra (FÆNGSLET, 

Faaborg og Forsorgsmuseet og Kvorning Design) samt en skitse til dagens forløb. 

Torben Rasmussen, Helle Thaarup og Jens Tolstrup har haft et par møder med Arne Kvorning, Kvor-

ning Design med henblik på ideer til formidling m.v. i Nytorv. 

Aftalt at man arbejder videre med at undersøge mulighederne. Der er indtil videre reserveret 25.000 

kr. til uddannelsesdagen og 20.000 kr. til et evt. designoplæg vedr. Nytorv 

 

8. Samarbejde med Domstolhistorisk Selskab: 

Domstolshistorisk Selskab har henvendt sig om mulighederne for at genoptage et samarbejde. Der er 

aftalt møde den 5. august 2016, hvor Torben Rasmussen, Helle Thaarup og Jens Tolstrup deltager. 

 

9. Eventuelt: 

Formanden oplyste på forespørgsel fra Jens Tolstrup, at der intet nyt er om Inger Dübecks arbejde 

med Vaabens materiale. Han ville kontakte Ole Ingstrup. 

 

10. Næste møde: 

Tirsdag den 20. september 2016, kl. 11.00 på Nytorv. 

 

 

Den 25. maj 2016 

/ Jens Tolstrup  


