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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 18. november 2015 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup, Leif 

Jørgensen og Helle Thaarup (referent) 

Afbud fra: Anne Bjerrekær, Aage Egholm og Jens Christian Smedegaard 

 

Dagsordenen var: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2015 på Nytorv. Udkast vedhæftes 

2. Generalforsamling 2016, herunder drøftelse af foredragsholder 

3. Kommende uddannelsesdag 

4. Den økonomiske situation 

5. Status over: 

A. Registrering af bogsamling 

B. Registrering af fotosamling 

C. Medlemmer 

D. Solgte bøger 

6. Status vedrørende Årsskrift 2015 

7. Dokumentation af Vridsløselille. Der vedlægges notater fra møder henholdsvis den 1. september 

og den 30. oktober 2015 

8. Waabens materialesamling 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 4. juni 2015: 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Generalforsamling 2016: 

Dato for årets generalforsamling blev aftalt til den 29. marts 2016 kl. 15.00 i direktoratet. 

Leif Jørgensen og Torben Rasmussen er på valg. 

Valg af foredragsholder (og efterfølgende forfatter til en artikel i årsskrift 2016) blev drøftet. Såfremt 

det er muligt, peges på Hans Jørgen Engbo. Efterfølgende er aftalen bekræftet, og foredragets over-

skrift er ”Fra trommesang til samfundstjeneste – Fortællinger om grønlandsk kriminalforsorg”. 

 

3. Kommende uddannelsesdag: 

Torben Rasmussen orienterede om tankerne vedrørende afholdelse af en uddannelsesdag med udvi-

det deltagerkreds bestående af museumsfolk fra relaterede museer i Danmark. Blandt andet overve-

jes det at etablere et debatpanel, hvor ”de professionelle museumsfolk” kunne tale om deres tanker 

og ideer omkring fængselsudstillinger. 

William Rentzmann fandt ideen spændende og var indstillet på, at et sådant arrangement vil blive 

dyrere end en almindelig uddannelsesdag. 

Det blev aftalt, at Informationsgruppen fortsætter planlægningen. 
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4. Den økonomiske situation: 

Der skal afsættes midler til årsskrift, uddannelsesdag (jf. punkt 3), registrering samt etablering af 

udstilling på Nytorv (oplæg fra Kvorning om, hvordan vi udnytter lokaliteterne bedst). 

Regnskabet skal indeholde oplysning om hensættelser til de forskellige formål. 

 

5. Status over: 

A. Registrering af bogsamling: 

Jens Tolstrup oplyste, at han selv, Helle Thaarup og studentermedhjælper Linda Beyer pakker bø-

ger og film på Statsfængslet Østjylland den 17. december 2015. Resultatet af anstrengelserne er 

35 flyttekasser, som er leveret på Nytorv. 

B. Registrering af fotosamling. 

Leif Jørgensen kunne fortælle, at det går meget langsomt. Han havde dog en forhåbning om, at 

Henny Mesnickow vil kunne overtage noget af registreringsopgaven. William Rentzmann fandt 

det overordentligt vigtigt at få registreret vores fotosamling. 

C. Medlemmer: 

Helle Thaarup oplyste, at medlemstallet er stabilt. Der er jævnligt udmeldinger, men også nye 

kommer til. 

D. Solgte bøger: 

Helle Thaarup orienterede om, at særligt bogen Danmarks arresthuse har solgt rigtig godt det se-

neste år. Udover denne er salget af bøger stabilt. 

 

6. Status vedrørende Årsskrift 2015: 

Jens Tolstrup oplyste, at arbejdet med skriftet forløber planmæssigt. Forordet var på mødetidspunktet 

den eneste manglende ”artikel”. Det blev aftalt, at Jens sender samtlige artikler til William Rentz-

mann ad forord. 

Også illustrationerne var stort set på plads. Dog skulle der bestilles to billeder til kirke-artiklen, hvilket 

Jens Tolstrup gav tilsagn om at gøre snarest. 

Igen i år bliver det et flot skrift, som vi kan være meget tilfredse med. 

 

7. Dokumentation af Vridsløse: 

Notater om møder henholdsvis den 1. september og 30. oktober 2015 var udsendt til bestyrelsen før 

mødet.  

Kroppedal Museum har påtaget sig opgaven med at søge fondsmidler i omegnen af 200.000 kr. til 

opgaven. Forslag til dette er ”Den Obelske” og ”Dreiers Fond”. William Rentzmann gav tilsagn om at 

bede Reimann om en anbefaling til brug for dette. Dog forventede han, at der først fremkommer no-

get konkret materiale. 

Spørgsmålet om Peter Garde som forfatter på en bog om Vridsløselilles afsluttende kapitel blev drøf-

tet. Det bør formentlig være Fængselshistorisk Selskab, der kontakter DJØF forlag med forslaget. 

Det er p.t. lidt uklart, om borgmesteren i Albertslund vil bevare noget af fængslet, eller det hele bliver 

revet ned. Ingen dele af bygningerne er erklæret bevaringsværdige. 

Vridsløselilles museumsfolk (Henny Mesnickow og Poul Pedersen) har styr på, hvad de opbevarer i 

kælderen under fængslet – og der er en simpel registrering af dette. Udover museumsgenstande er 

der ikke et samlet overblik over kældrenes indhold. Der formodes dog ikke umiddelbart, at der er 
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genstande af interesse for Fængselshistorisk Selskab. Det er aftalt, at fængslet selv påtager sig op-

rydning/nedpakning. Set fra et fængselshistorisk synspunkt ville de være en fordel, hvis Kroppedal 

med deres museumsfaglige baggrund kunne påtage sig opgaven. Torben Rasmussen lovede at orien-

tere om status efter et kommende møde med Kroppedal. 

 

8. Waabens materialesamling: 

William Rentzmann havde talt med Ole Ingstrup, som har haft kontakt til Inger Dübeck. Hun havde 

oplyst, at hun fandt materialet ret uoverskueligt, og derfor ikke havde foretaget sig yderligere. 

Ole Ingstrup havde foreslået hende at starte med en artikel, hvis hun ikke kunne overskue at lave en 

bog i første omgang. Forslaget var blevet positivt modtaget.  

Supplerende blev det oplyst, at Waabens børn har givet grønt lys til at få det bedst mulige ud af sam-

lingen. 

Indtil videre afventer vi resultatet, som muligvis vil kunne bruges til et årsskrift og eventuelt foredrag 

ved en kommende generalforsamling. 

 

9. Eventuelt: 

Torben Rasmussen oplyste, at Informationsgruppen p.t. drøfter en artikel af Flemming Skadhauge 

omhandlende censur og porno i Kriminalforsorgen. Flemming havde fundet mange mulige illustratio-

ner til artiklen. Copyright skal undersøges. 

 

10. Næste møde: 

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 13.00-15.00 i museet på Vestre Fængsel. 

 

 

 

Den 10. marts 2016 

/ Helle Thaarup  


