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Referat af bestyrelsesmøde 

den 18. november 2020 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Sarah Smed (via Skype), Henny Mesnickow, Torben Rasmussen, Jens 

Tolstrup, og Helle Thaarup (referent) 

Afbud fra: Mogens Madsen, Peder Jørgensen og Frede Kruse-Christiansen 

 

 

William Rentzmann bød velkommen til mødet, som igen foregik i det lånte mødelokale i Borgervennen 

af 1788. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2. september 2020: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

William Rentzmann oplyste i fortsættelse af referatets punkt 1, at han havde mødt direktør Ina Eliasen 

og talt med hende om vores udfordringer med de lokale samlinger samt fornemmelsen af Kriminalfor-

sorgens manglende interesse for historien. Endvidere havde han orienteret hende om tankerne vedrø-

rende fængselsmuseum Øst og overdragelse af effekter. Ina havde været meget positiv over for Selska-

bet og ville gerne deltage i næste generalforsamling. 

Jf. punkt 7 oplyste Jens Tolstrup, at han havde været i Horsens på Aage Egholms 90 års fødselsdag med 

en gave og hilsen fra formanden, hvilket Egholm havde været meget glad for. 

 

2. Generalforsamling 2020: 

Bestyrelsen kunne konstatere, at skrivelsen fra formand William Rentzmann, som blev udsendt til samt-

lige medlemmer, ikke havde givet anledning til indsigelser. Det blev derfor fastslået, at formandens 

beretning, regnskabet for 2019, kontingentforslaget samt diverse valg nu er godkendt. Dette er tilrettet 

på hjemmesiden. 

 

3. Økonomi, herunder drøftelse vedrørende budget 2021:                                 

Helle Thaarup gennemgik Selskabets økonomiske status år-til-dato. Der var tilfredshed med det forelø-

bige resultat. 

Helle fremlagde udkast til budget for 2021, som blev godkendt. 

 

4. Årsskrift 2020: 

Jens Tolstrup oplyste, at artiklerne stort set er i hus. Endvidere er der indhentet og accepteret tilbud på 

layout og trykning. 

William Rentzmann, Sarah Smed, Jørgen Mikkelsen og Vagn Nedergaard ønsker selv at læse korrektur 

på deres artikler. 

Sarah Smed oplyste supplerende, at P1 medio februar 2021 udsender et program om Sprogø. 
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Jens Tolstrup og Torben Rasmussen orienterede kort om planerne for årsskrift 2021: 

Henrik Skov Kristensen udgiver nu en ny bog om tyske politifangelejre, og han er ikke afvisende over 

for tanken om at skrive en artikel om den danske forvaltning i disse lejre. Bestyrelsen var så begejstrede 

for tanken, at det blev aftalt, at Jens taler videre med Henrik om dette samt foreslår ham at være fore-

dragsholder på generalforsamlingen.  

Yderligere overvejes artikler om Ladegaarden på Frederiksberg samt historien om overlæge Thunø fra 

Københavns Fængsler.  

William Rentzmann var meget tilfreds med, at der fortsat er gode tanker i redaktionsudvalget. 

 

5. Samlingernes fremtid, herunder: 

A. Vridsløselille: 

Henny Mesnickow oplyste, at Freja nu har foranlediget opsættelse af alarm i den bygning, der rummer 

samlingen. Spørgsmålet om effekterne blev drøftet. De tilhører indtil videre Kriminalforsorgen. William 

Rentzmann var indstillet på at rejse sagen over for direktoratet/områdekontoret. 

Endvidere orienterede Henny om etablering af foreningen ”Vridsløselille Fængsels venner”. Hun fremvi-

ste publikationer om personalehuset/inspektørboligen og de grønne områder. Henny stillede forslag 

om, at Fængselshistorisk Selskab melder sig ind i foreningen, hvilket ikke blev godkendt, idet Selskabet 

har landsdækkende status og som sådan ikke støtter lokale foreninger på fast basis. Flere bestyrelses-

medlemmer har efterfølgende meldt sig ind som enkeltpersoner. 

Torben Rasmussen orienterede om, at de planlagte rundvisninger endnu en gang er blevet udsat – 

denne gang til 1. kvartal 2021. 

 

B. Vestre Fængsel: 

Torben Rasmussen fortalte, at de gamle museumsfolk fra Vestre Fængsel er kommet godt i gang på 

Nytorv. De har indledningsvis ryddet op i alle flyttekasserne, således at der nu er et bedre overblik over 

de mange effekter. 

Der er en meget positiv stemning blandt dem, og de har besluttet sig for at prøve at indrette portner-

rummet (første dør til venstre efter trappen) i autentisk stil. Ud over dette har de fokus på beklædning, 

legetøj og Dagmar Overbys celle i kælderen. 

 

C. Kærshovedgård: 

I fortsættelse af drøftelserne på bestyrelsesmøde den 2. september 2020 havde Jens Tolstrup under-

søgt, hvor effekterne fra Kærshovedgårds samling befinder sig. De befinder sig formentlig nu i Horsens 

– også her er der et udestående spørgsmål om officiel overdragelse jf. punkt 5.A. 

Det blev aftalt, at Torben Rasmussen kontakter Jens Fjelde og foreslår ham, at Torben selv kontakter 

Horsens Museum. Det blev klart, at der er behov for en fast strategi fra Selskabets side, og Torben 

opfordrede derfor til, at vi får beskrevet spørgsmålet, således at vi fremover er bedre rustet i disse situ-

ationer. 

 

D. Møgelkær: 

Jens Tolstrup oplyste, at der indtil videre er fred og ro omkring samlingen. Den daglige leder af uddan-

nelsescenteret er meget positiv og bruger museet i undervisningen.  

Møgelkærs udfordring er nu, at de – ligesom mange andre lokale samlinger – mangler yngre kræfter 

til at deltage i arbejdet. 
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6. Aalborg Arrest 100 år: 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed og glæde over den indsats, der er blevet gjort i forbindelse med jubi-

læet. Endvidere var der stor ros til den flotte jubilæumsbog. 

 

7. Fængselshistoriske rejser: 

På bestyrelsesmøde den 2. september blev det besluttet, at Torben Rasmussen kunne gå videre med 

tankerne om at arrangere fængselshistoriske rejser i Danmark. Han og Helle Thaarup havde efterføl-

gende mødtes med Anders Bager Eriksen fra Historiske Rejser ApS. 

På baggrund af drøftelserne på mødet, var der skitseret et program og et budget for en prøverejse på 

Fyn, som blev forelagt bestyrelsen. Budgettet baserer sig på 25 betalende deltagere med en anslået 

pris på 3.000 kr. pr. deltager. Såfremt det ikke er muligt at opnå 25 deltagere, vil rejsen blive aflyst. 

Torben orienterede kort om programmet. Overnatning er planlagt til at ske på Hvedholm Slot, som Sa-

rah Smed kunne oplyse er en tidligere psykiatrisk anstalt. 

William Rentzmann var meget tilfreds med arbejdet og det flotte program som helhed.  

Det blev aftalt, at Jens Tolstrup aftaler booking af personalehuset med Peder Jørgensen og taler med 

Jens Rosenberg om eventuel udpakning af enkelte effekter fra den nedpakkede samling i gartneriet. 

Sarah Smed foreslog, at vi forsøger at få fx Fyns Stiftstidende til at omtale rejsen mod at tilbyde, at en 

journalist kan komme med på en del af turen. 

Bestyrelsen mente, at det fremlagte så lovende ud og godkendte, at Torben Rasmussen kan gå videre 

i forhandlinger med Anders Bager Eriksen og annoncering. 

 

8. Eventuelt: 

 Torben Rasmussen spurgte til flyttekassen med Waabens efterladte manuskript. William Rentz-

mann orienterede om materialet, som var blevet overdraget til en professor Inger Dübeck der havde 

ønsket at skrive på baggrund af det, men sandsynligvis har opgivet, hvorfor vi skal have materialet 

retur fra hende. Kontakten til hende blev knyttet gennem Ole Ingstrup, og William Rentzmann lo-

vede at tale med Ole om generhvervelse af flyttekassen. 

 Sarah Smed orienterede om en artikel, hun har skrevet. Den var beregnet til et bogprojekt, men 

projektet er blevet aflyst. Hun vil nu søge artiklen publiceret i forskellige tidsskrifter. 

 Jens Tolstrup rejste spørgsmålet om gave til Jens Christian Smedegaard i forbindelse med hans 

udtræden af bestyrelsen. Vi havde oprindelig forestillet os, at han skulle have den ved generalfor-

samlingen. Det blev aftalt, at William Rentzmann skriver et kort til en gave, som Jens Tolstrup kører 

over til Smedegaard med. 

 Jens Tolstrup oplyste, at han har vores arv (et billede af Ting- og Arresthuset i Korsør) i sin varetægt. 

 

9. Næste møde: 

Torsdag den 25. februar 2021 kl. 11.00 – Sarah Smed lovede at medbringe snegle til mødet! 

Generalforsamling: torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.00 

 

 

7. december 2020 / Helle Thaarup  


