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Referat af bestyrelsesmøde 

den 16. maj 2019 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Sarah Smed, Henny Mesnickow, Mogens Madsen, Torben Rasmussen, 

Jens Tolstrup og Helle Thaarup 

Der var afbud fra: Jens Christian Smedegaard og Frede Kruse-Christiansen  

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. januar 2019: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

 

2. Evaluering af generalforsamlingen: 

Selve generalforsamlingen forløb godt, og der var en god tilslutning. 

Der vil ikke blive transporteret bøger fra Nytorv til direktoratet i de kommende år.  

Torben Rasmussen oplyste, at Anne Bjerrekær har lagt et indslag om generalforsamlingen op på Face-

book. Det kan findes ved en Google-søgning. 

Sarah Smed takkede for den varme velkomst og et meget engageret publikum til sit indlæg i forlæn-

gelse af generalforsamlingen. 

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig: 

Formand: William Rentzmann 

Næstformand: Jens Tolstrup 

Sekretær: Jens Tolstrup 

Kasserer (tilforordnet): Helle Thaarup  

 

4. Status over det forløbne år: 

A. Økonomi: 

Helle Thaarup oplyste, at vores økonomiske situation er stabil. 

B. Aktiviteter: 

Årsskrift 2018: Endnu et rigtig fint årsskrift. 

Sarah Smed foreslog udsendelse til forskellige fagblade ad 

anmeldelse og dermed øget omtale. Muligheder er fx Fagbla-

det for Danske Museer, Siden Saxo og Dansk historisk Fælles-

råd. Det blev aftalt, at William Rentzmann udarbejder en kort 

beskrivelse og sender til Helle Thaarup. Sarah Smed sender 

sideløbende kontaktoplysninger til fagbladene. 

Medlemsbreve: Der blev i alt udsendt fire nyhedsbreve i 2018. 
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5. Planer for 2019: 

A. Budget: 

Grundet tekniske problemer var budgetforslaget ikke printet til uddeling. Det blev aftalt, at Helle 

Thaarup eftersender udkastet ad kommentarer fra bestyrelsen. Budgettet drøftes og vedtages på 

næste møde (4. september 2019). 

B. Aktiviteter: 

Årsskrift 2019:  H.H. Brøndsted arbejder så vidt vides på artiklen om de 

åbne fængslers historie. 

 Jens Tolstrup taler med Heinsen om nedkog af bogen om 

det første fængsel. 

 William Rentzmann sender sit foredrag om Livø. 

Forslag: 

 Sarah Smed om forandring inden for museumsverdenen. 

 Jeppe Wichmann Rasmussen om inddragelse af alterna-

tive eksperter. 

 Poul Duedahl om dødsstraf (bogaktuel). 

 Anne Bjerrekær?  

 Jørgen Mikkelsen om vigtigheden af at bevare arkiverne. 

Medlemsbreve: Der er indtil videre udsendt fire nyhedsbreve i 2019, som kan 

findes på hjemmesiden. Det blev besluttet, at nyhedsbrevene 

ligeledes kan lægges på Facebook-siden. 

I sidste nyhedsbrev var der en lille artikel om Møgelkærs mu-

seum af Vagn Nedergaard. Det blev aftalt, at vi på uddannel-

sesdagen opfordrer de øvrige museumsmedarbejdere til at 

skrive indlæg i stil med dette til kommende nyhedsbreve. 

Der blev udtrykt stor tilfredshed med nyhedsbrevene. 

Uddannelsesdag 2019: Torben Rasmussen oplyste, at planlægningen af dagen med 

fagligt indlæg af Mette Broch Jakobsen om digitalisering i ud-

stillingen, er helt på skinner. 

Byvandring: Der er mange tilmeldinger til byvandringen i København den 

21. maj 2019. 

Bogsamlingen: Bibliotekarens forslag til at gøre vores samling mere oversku-

elig er gennemført. Vi arbejder fortsat på at få den primære 

samling skåret ind til det helt væsentlige. 

Fotosamlingen: Registreringen fortsætter som hidtil. 

Medlemskab af sammenslut-

ningen af lokalarkiver: 

Vi er blevet medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver 

(SLA) med henblik på at få lagt vores billeder ind i Arkibas, 

således at de kan søges offentligt. 

Nedlæggelsen og efterfølgende 

salg af Vridsløselille: 

William Rentzmann havde korresponderet med Thorkild 

Fogde og Rasmus Andersen. Rasmus Andersen har lovet at 

arrangere et møde mellem parterne snarest muligt. Vi afven-

ter p.t. dette. 

Der skal udarbejdes en formel plan for overdragelse af gen-

standene (opbevaring mv.). Kroppedal har meddelt, at de ikke 

har mulighed for at være en del af løsningen. 

Freja og Albertslund Kommune er positive over for bevarelse 

af museet, men intet er på nuværende tidspunkt afklaret. 
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Sarah Smed mente ikke, at Kroppedal kan melde hus forbi, 

da de som statsstøttet museum har en forpligtelse til at assi-

stere. 

Aktiviteter i forbindelse med 

nedlæggelse af institutioner: 

Torben Rasmussen havde været i dialog med Øhavsmuseet 

omkring, hvad der er vigtigt at gå efter, når en institution skal 

nedlægges. Øhavsmuseet er indstillet på at medvirke ved 

gennemgang af en lukket arrest – formentlig Assens. 

Sarah Smed foreslog at inddrage Museum Vestfyn, der er be-

liggende i Assens.  

 

Nakskov Arrest er også lukket. Torben Rasmussen ville arran-

gere en besigtigelse i samarbejde med institutionschef Tine 

Vigild. William Rentzmann ønskede at deltage i besøget. 

 

C. Samarbejdet med museumsverdenen v/Sarah Smed: 

Stikord fra Sarah Smeds oplæg: 

 Drøftelser med Jens Tolstrup og Torben Rasmussen ved tidligere møde med introduktion til 

Fængselshistorisk Selskabs hidtidige planer, arbejde og ambitioner bl.a. museumsprojektet.  

En indsats som vidner om, at Fængselshistorisk Selskab sidder inde med stor viden, store sam-

linger og ikke mindst store udfordringer. 

 Igangværende tendenser og vilkår inden for museumsbranchen:   

Institutionelle udfordringer:  

 Fortravlede museumsfolk og manglende timemæssige og økonomiske ressourcer 

 Sammenlægninger og centraliseringer 

Muligheder: 

 Forskningsbaseret formidling 

 Øget fokus på samtidsrelevans og samfundsansvar  

 (Human rights, social justice, participatory projects, activism) 

 Modhistorier 

 Individfokus 

Kortsigtede muligheder: 

 Vise andre samarbejdspartnere konkrete eksempler på mindre og nemt håndterbare samar-

bejdsprojekter 

 Synliggørelse af Fængselshistorisk Selskab:  

 Videndeling om de store erfaringsressourcer, som ligger i Fængselshistorisk Selskabs besty-

relse og informationsgruppe – fx kontaktinfo på internettet og Facebook samt konkrete ek-

sempler på henvendelser. 

 Artikel til Routledge antologi v/Sarah Smed om museernes manglende indsamling af fæng-

selsvæsenets historie som en del af arbejderhistorien.  

 Udlån af genstande/fotos/viden til andre museer. Fx: Danmarks Forsorgsmuseums nye ud-

stilling ”Syv Fattige Børn”, hvor fængselsvæsenet (Vridsløselille især) spiller en stor rolle.  

 Samarbejde omkring projektansøgningen ”Velfærdsværksteder”, hvor Dansk Forsorgsmu-

seum vil facilitere erindringsværksteder for tidligere anbragte og/eller indsatte (VELUX Fon-

dens museumssatsning). 
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 ”Fængselsfortællinger” på Facebook eller i nyhedsbrev. Fx lave en turnusordning, hvor andre 

medlemmer/frivillige også byder ind med ”gode historier” (gerne med fotos, genstande og 

anekdoter). 

 På langt sigt: 

 Konsulenthold som kan kontaktes ved spørgsmål til lokal fængselshistorie eller som ekspert-

viden og bistand ved udstillinger 

 Kunne udvikling af undervisningsindhold være en mulighed? 

 Nye generationer tilknyttes – hvordan headhuntes disse? 

 

6. Eventuelt: 

 Henny Mesnickow oplyste, at hun har lagt bogreklame for ”Borgen” på Facebook-siden. 

 Sarah Smed orienterede om ”Historiske dage” i Øksnehallen, hvor der er en del forlag repræsente-

ret. Da arrangementet først er til april, var der enighed om, at spørgsmålet drøftes på næste besty-

relsesmøde (den 4. september 2019). 

 Sarah Smed oplyste, at Forsorgsmuseet i 2020 åbner en udstilling om en gruppe søskende, som 

har haft store dele af deres tilværelse på henholdsvis børnehjem, fattiggården og i fængsel. 

 

7. Næste møde: 

Den 4. september 2019 kl. 11.00 på museet på Vridsløselille Fængsel. 

 

11. juni 2019 / Helle Thaarup  


