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Referat af bestyrelsesmøde 

den 20. januar 2020 

 

 

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

Jens Tolstrup, Jens Christian Smedegaard og Frede Kruse-Christiansen og Helle Thaarup (referent) 

 

Indledningsvis blev der gjort opmærksom på, at Aage Egholm fylder 90 år i år. Vi bør markere dette. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 21. november 2019: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

Det blev aftalt, at referaterne fremover kan lægges på hjemmesiden efter godkendelse af William 

Rentzmann. 

 

2. Samlingers fremtid, herunder: 

A. Ole Stenums film, herunder det videre filmarbejde: 

Ole Stenum har meddelt William Rentzmann, at filmen skal igennem en ekstra klipning, da han ikke 

var helt tilfreds med det første resultat. 

Den vil formentlig være klar til gennemsyn i uge 5. Deltagere ved første fremvisning bør være repræ-

sentanter fra Vestres samling: Ole Hansen, Jacob Bitsch, John Wassar …? 

 

B. Vestre Fængsel: 

Lea Bryld havde bl.a. rettet henvendelse om samlingen til FÆNGSLET i Horsens. Hun har dog efterføl-

gende trukket henvendelsen tilbage. 

Det blev aftalt, at William Rentzmann taler med Jacob Bitsch om status for henvendelsen til borgerre-

præsentationen. 

Hvis der ikke kommer en snarlig udvikling i sagen, bliver Vestres genstande pakke ned og kørt på Nytorv 

på Københavns Fængslers regning. 

Sarah Smed orienterede om, at der arbejdes på en ny aftale om tilbagebetaling til Feriefonden. Hun vil 

holde os orienteret, når der sker nyt i sagen. 

 

C. Vridsløselille: 

Henny Mesnickow orienterede om åbent hus arrangementet den 7. december 2019, hvor der havde 

været rigtig mange besøgende. Støttegruppen for bevarelse af den gamle inspektørbolig havde også 

været repræsenteret.  

Freja er i øvrigt indstillede på, at inspektørhaven (Lunden) kan gives til kommunen, hvis der etableres 

en bypark med offentlig adgang. 

Sarah Smed orienterede om Realdania-kampagnen ”Skab underværker” (www.undervaerker.dk), hvor-

til der er ansøgningsfrist den 27. marts 2020. 

http://www.undervaerker.dk/
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3. Samarbejde med Horsens: 

Jens Tolstrup orienterede om sit og Torben Rasmussens besøg i Horsens, hvor det var blevet oplyst, at 

FÆNGSLET ønsker at blive fængselsmuseum Danmark. Som reaktion på den udmelding, spurgte Sarah 

Smed om, hvorvidt FÆNGSLET er blevet statsanerkendt temamuseum, idet de ellers ikke har rettighe-

der nationalt. Det skal afklares, hvad Horsens kan og hvad de må. 

Det var Torben Rasmussens vurdering, at vi risikerer at dræbe det lokale initiativ ved at arbejde for 

etablering af et centralt museum. Fremtidig indsamling af nye genstande og historier vil formentlig ikke 

finde sted. 

Ledelsen på Kærshovedgård ønsker at overdrage samlingen til FÆNGSLET, som har set på samlingen 

og er interesserede i dele af den som supplement til deres egen. Det samme gør sig gældende for 

samlingen i Nyborg. De er endvidere indstillede på at overtage dele af Vestres samling, som de dog 

endnu ikke har set. Horsens er ikke umiddelbart interesserede i Møgelkærs samling. 

Horsens har god mulighed for opbevaring på magasin i Vejle samt stor ekspertise i registrering af effek-

ter. 

Bestyrelsen var ikke umiddelbart tilhængere af at samle alt ét sted. FÆNGSLET er et oplevelsesmu-

seum, mens der efter Sarah Smeds opfattelse mangler undervisningsdelen, som ville være oplagt at 

placere i Østdanmark. Hun stillede forslag om at drøfte et paraplysamarbejde med Horsens, hvor de 

kunne indgå som konsulenter for et eventuelt øst-museum ad registrering, opbevaring mv. Det er for-

mentlig helt usandsynligt, at Albertslund Kommune vil deltage i finansiering af et fængselsmuseum øst. 

Jens Tolstrup oplyste supplerende, at der p.t. bygges kollegie, gymnastiksal mv. i Møgelkær. Museet 

virker således fredet i en periode. 

Det blev aftalt, at William Rentzmann tager en drøftelse med Thorkild Foged og orienterer ham om 

situationen. Endvidere mødes han eventuelt med Københavns Museum samt Horsens (gerne sammen 

med Sarah Smed). 

Til orientering: Ny Vestfløj i Horsens. 

 

4. Rundvisninger på Vridsløselille: 

Torben Rasmussen havde talt med Freja Ejendomme på baggrund af, at de sammen med kommunen 

har etableret rundvisninger uden egentlig at kende fængslets drift. Freja havde givet tilsagn om, at 

Fængselshistorisk Selskab i første omgang kan arrangere to rundvisninger, men hvem skal foretage 

rundvisningerne …? 

Kroppedal er ikke en mulighed, da de slet ikke har ressourcerne til det. Torben Rasmussen foreslog at 

finde 8 – 10 rundvisere og udbyde dette via fx Politiken Plus. Torben havde profiler som Ole Hansen, 

Lise Koch, Michael Gjørup, Kim Andersen i tankerne som rundvisere.  

Det blev aftalt, at Torben Rasmussen bliver tovholder på opgaven. 

 

5. Økonomi:                                 

Udkast til budget for 2020 blev gennemgået og godkendt. Vedlægges som bilag. 

Selskabet er fortsat på Finansloven som en note under idrætsforeninger mv. jf. dette udpluk fra Forslag 

til Finanslov 2020, §11.31:  

” 20. Idrætsforeninger mv. 

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, Fængselshistorisk Selskab mv. samt museet 
Ret og straf.” 

 

  

./. 

https://faengslet.dk/nyheder/faengslet-indgaar-samarbejdsaftale-med-casa-om-ny-vestfloej/
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6. Fonde og tipsmidler: 

Frede Kruse-Christiansen orienterede om sin mail vedrørende udlodningsmidler for 2019-2020. 

Torben Rasmussen opfordrede til, at vi tænker lidt mere projektorienteret fremover, således at vi har 

bedre mulighed for at søge fondsmidler o.l.  

Sarah Smed tilføjede, at samarbejde med en fundraiser kan være en god idé. William Rentzmann fandt 

forslaget godt, hvis vi eventuelt kan få én til at arbejde på frivillig basis. 

 

7. Årsskrift 2019 og 2020:  

2019: 

Årsskriftet var netop modtaget i første udkast. Det fylder 168 sider, hvilket er lidt mere end der er bud-

getteret med. Det blev dog godkendt at fortsætte arbejdet. 

2020: 

 Artikel om Livø af William Rentzmann. 

 Barn i fængsel - Jens Tolstrups barndomserindringer. 

Sarah Smed foreslog et temanummer fx med temaet ”Hvad gør Kriminalforsorgen, når der kommer 

særlige grupper i fængslerne udover ”almindelige” kriminelle (kvinder, psykisk syge, asylsøgere, friheds-

kæmpere m.fl.). Hun ville fx selv være i stand til at skrive om kvinderne på Sprogø, hvilket ville falde 

godt i tråd med en artikel om Livø. 

Bestyrelsen anerkendte forslaget, og redaktionsudvalget arbejder videre på den baggrund. 

 

8. Generalforsamling: 

Filmen fra Vestres Museum vil blive vist frem, hvis den egner sig til det – og hvis teknikken vil samar-

bejde med os. De medvirkende skal give deres accept før filmen kan lægges på YouTube etc. 

H.H. Brøndsted har givet tilsagn om at holde årets foredrag. 

Der afholdes ikke bogsalg. 

Sarah Smed har ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen. 

 

9. Eventuelt: 

 Henny Mesnickow erindrede om, at Rasmus Andersen tidligere har lovet at arrangere møde om-

kring fremtiden for Vridsløselilles effekter. William Rentzmann lovede at afklare dette med Thorkild 

Foged. 

 Henny Mesnickow oplyste, at hun havde fået en henvendelse fra forfatter Pia Sigmund, der vil skrive 

en artikel om en tidligere ansat på Vridsløselille. Det drejer sig om inspektørassistent Gomard, som 

før sin ansættelse både var boghandler i Nyborg og Rigsdags politiker. Pia Sigmund mangler ude-

lukkende oplysninger om hans tid i Vridsløselille – Henny havde indtil videre svaret, at hun ville 

vende tilbage med eventuelle oplysninger.  

 

10. Næste møde: 

Mandag den 23. marts 2020 kl. 11.00 på Nytorv. 

 

 

31. januar 2020 / Helle Thaarup  


