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Referat af bestyrelsesmøde 

den 2. september 2020 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Sarah Smed (via Facetime), Henny Mesnickow, Mogens Madsen, Tor-

ben Rasmussen, Jens Tolstrup, Peder Jørgensen, Frede Kruse-Christiansen og Helle Thaarup (referent) 

 

William Rentzmann bød indledningsvis velkommen til det lånte mødelokale i Borgervennen af 1788. 

Han fortalte kort om foreningens formål. 

Endvidere rettede William Rentzmann en særlig velkomst til Peder Jørgensen, som deltog i bestyrelses-

møde for første gang. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 20. januar 2020: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

William Rentzmann oplyste i fortsættelse af referatets punkt 3, at han havde talt med direktør Thorkild 

Fogde, som havde udvist positiv interesse for Selskabet. Kort efter forlod han dog Kriminalforsorgen. 

Der er nu tiltrådt en ny direktør, som William håber vil være os positiv stemt. Han ville søge kontakt til 

den nye direktør snarest muligt. Dette er sket. 

 

2. Årsskrift 2019: 

Årsskriftet er udkommet og fordelt til nogle. Det plejer at blive offentliggjort og fordelt i forbindelse med 

generalforsamlingen.  

Det blev aftalt, at årsskriftet må udsendes med post til medlemmer, der har betalt kontingent. 

 

3. Årsskrift 2020: 

Planlagte artikler: 

 William Rentzmann om Livø 

 Sarah Smed om Sprogø  

 Jørgen Mikkelsen, Rigsarkivet, om spændende sager fundet i arkivet 

 Jens Tolstrup om at være barn i et fængsel 

 Vagn Nedergaard om de hvide busser i Møgelkær (Vagn har fundet nogle hidtil ukendte billeder) 

 Anne Katrine Nagel, FÆNGSLET i Horsens, om arbejdet med udstilling af beklædning 

 

4. Generalforsamling 2020: 

William Rentzmann oplyste, at vi ikke kan forvente at være i direktoratet. 

Personalehuset i Nyborg blev foreslået, og Peder Jørgensen sørgede for reservation. Det blev aftalt, at 

ændringen snarest udsendes i et nyhedsbrev med bemærkning om, at vi vil sætte pris på en tilkende-

givelse om deltagelse fra medlemmerne. 

Efterfølgende er generalforsamlingen aflyst, hvilket er meddelt medlemmerne sammen med udsen-

delse af formandens beretning og en form for referat af arrangementet ad eventuelle bemærknin-

ger/indvendinger. 
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5. Økonomi:                                 

Helle Thaarup gennemgik Selskabets økonomiske status. Der var tilfredshed med det foreløbige resul-

tat. 

 

6. Samlingernes fremtid, herunder: 

A. Vestre Fængsel: 

Torben Rasmussen oplyste, at alle genstandene fra Vestres Museum nu er stuvet sammen i kælderen, 

samt 2. og 3. sal på Nytorv. 

Han havde talt med Ole Hansen og Jacob Bitsch om dette. De var enedes om at foreslå nedsættelse af 

en arbejdsgruppe med reference til informationsgruppen.  

Formålet med arbejdsgruppen bliver i første omgang at gøre genstandene klar til fremvisning ved sær-

udstillinger andre steder. Fx kan beklædningsgenstandene lånes ud til FÆNGSLETs kommende udstil-

ling af uniformer og fangetøj. 

Museumsmedarbejderne fra Vestre vil gå i gang med arbejdet. De må så vurdere løbende i hvilket om-

fang de har brug for hjælp. 

Sarah Smed mente, at der kunne være et stort publikum til dette. Det vil dog formentlig komme meget 

an på, hvad det kommer til at koste, og om der er lokaliteter, der kan bruges til fremvisning. Hun roste 

ideen med små tematiske udstillinger meget. 

Bestyrelsen erklærede sig enige i det hensigtsmæssige heri og udtrykte i øvrigt stor tilfredshed med 

initiativet. 

 

 

B. Vridsløselille: 

Efter salget af Vridsløselille afventes nu, hvad de nye ejere vil være med til. Porten, forgården og tårnet 

er nævnt i salgsmaterialet som ”ønskes bevaret”, men noget egentligt krav er der ikke tale om. 

Henny Mesnickow kunne i øvrigt oplyse, at Freja fortsat er en meget velvillig samarbejdspartner.  

William Rentzmann orienterede kort Peder Jørgensen om de tidligere drøftelser og ideer for etablering 

af både et Egon Olsen museum samt et fængselsmuseum i Østdanmark med hovedvægten lagt på 

undervisning. William lovede at kontakte Nordisk Film med henblik på at spørge, hvorvidt de er i besid-

delse af Olsenbande-genstande, og hvordan de stiller sig i forhold til at videregive/udlåne dem. 

Den 14. september 2020 afholdes der stiftende generalforsamling i foreningen ”Vridsløselilles venner”.  

 

Torben Rasmussen orienterede om programmet for de planlagte rundvisninger den 23. og 24. septem-

ber. Deltagerne vil komme til at se og høre om: Centralen, Afdelingslivet, Inspektørens rolle og Under-

visningen. 

Sarah Smed foreslog, at vi beder deltagerne udfylde et evalueringsskema med henblik på at samle 

argumenter for en bevarelse af dele af fængslet. Sarah tilbød at hjælpe med udformningen af et skema. 

Rundvisningerne er efterfølgende blevet udsat grundet Covid-19. 

 

C. Øvrige institutioner: 

Jens Tolstrup oplyste, at FÆNGSLET i Horsens formentlig gerne vil modtage genstandene fra Kærsho-

vedgårds samling. De har været på stedet for at besigtige.  

Torben Rasmussen gjorde opmærksom på, at genstandene fortsat er Kriminalforsorgens ejendom, 

hvorfor der skal træffes formel aftale om overdragelse. William Rentzmann ville tale med Ina Eliasen 

om dette. I den forbindelse eftersøges den gamle aftale mellem direktoratet og Horsens Museum (om 

overdragelse af ”Egholms” samling). 



 

 

3 

 

 

 

7. Eventuelt: 

 Torben Rasmussen oplyste, at Selskabets brochurer snart er brugt op. Det blev aftalt, at Informati-

onsgruppen anmodes om at drøftet, hvorvidt der skal foretages ændringer før genoptryk. 

 Torben Rasmussen fortalte om sin idé med afvikling af historiske rejser rundt i landet med besøg 

på et antal institutioner og overnatning. Sarah Smed var meget begejstret for ideen og oplyste, at 

hun har kontakt til en arrangør af kulturevents/-rejser. Hun lovede at sende kontaktoplysninger – 

er modtaget. William Rentzmann var også positiv over for tanken.  

 William Rentzmann havde kendskab til, at Aage Egholm fylder 90 år i år. Han var dog usikker på 

datoen. Jens Tolstrup har efterfølgende oplyst, at det er den 11. november. Det blev aftalt, at vi 

sender en gave fra Selskabet. 

 Jens Tolstrup orienterede om Aalborg Arrests 100 års jubilæum senere på året. Der udkommer en 

publikation og arrangeres forskellige events i uge 45. Ina Eliasen inviteres til at deltage i den for-

melle fejring. 

William Rentzmann oplyste i den forbindelse, at Paula og Axel Nissens Fond, som gav os et stort 

tilskud til filmen fra Vestres Museum, har rødder i Aalborg (Portland). 

 

8. Næste møde: 

Onsdag den 18. november 2020 kl. 11.00.  

 

 

7. oktober 2020 / Helle Thaarup  


