
Fængselshistorisk Selskab 

 

 

Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 20. september 2016 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Mogens Madsen, Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens 

Christian Smedegaard, Anne Bjerrekær, Jens Tolstrup og Helle Thaarup (referent). 

Afbud fra: Henny Mesnickow 

Dagsordenen var: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2016 

2. 1. suppleant Henny Mesnickow indtræder i bestyrelsen  

3. Status 

 Bogsamling 

 Fotosamling 

 Solgte bøger 

4. Informationsgruppen 

5. Årsskrift 2016 

6. Uddannelsesdag 

7. Samarbejde med Domstolshistorisk Selskab 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

William Rentzmann bød velkommen og mindedes Leif Jørgensen. Han foreslog, at vi i forbindelse med 

generalforsamlingen mindes Leif med et minuts stilhed. Mogens Madsen oplyste supplerende, at han 

via kontakt med Leifs enke Birthe, har lovning på at få efterladte genstande, der har interesse for sel-

skabet. 

William Rentzmann ønskede at byde det nye bestyrelsesmedlem, Henny Mesnickow, velkommen. 

Henny var dog fraværende på grund af ferie. 

Hennys indtræden i bestyrelsen skaber behov for at finde en ny suppleant – før næste generalforsam-

ling. 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2016: 

Referatet blev godkendt med bemærkning om, at Mogens Madsen mangler i listen af mødedeltagere. 

Jf. punkt 6 oplyste Anne Bjerrekær, at Lene Floris fra Københavns Museum, havde svaret nej til at 

tænke ”Ret og Straf” ind i det reorganiserede museum. 

 

2. 1. suppleant Henny Mesnickow indtræder i bestyrelsen: 

Se ovenfor under indledningen af mødet. 

 

3. Status: 

A. Bogsamling: 

Jens Tolstrup oplyste, at bogsamlingen nu lægges ud på hjemmesiden som inspiration. Det er ik-

ke tanken, at bøgerne er til udlån – dog undtaget dubletter.  

B. Fotosamling: 

Helle Thaarup orienterede om, at udfordringerne på den it-mæssige side nu virker løst v/Koncern-

IT’s mellemkomst. 

 Hvordan vi kommer videre med registreringerne, vil blive drøftet på møde i Informationsgruppen. 
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C. Solgte bøger: 

Helle Thaarup fremlagde en statusliste, hvoraf det fremgår, at ”Danmarks Arresthuse” fortsat er 

topscorer – dog skarpt efterfulgt af ”Arbejde bag tremmer” og ”Direktoratet 100 år”. 

 

4. Informationsgruppen: 

Torben Rasmussen oplyste, at gruppen mødes meget jævnligt. Vi bruger blandt andet tid på at drøfte 

indkomne artikler som fx Kim Damgaards ” Om en Kontraktpension på Fyn 1995-2016” samt artikler 

til årsskriftet – p.t. Flemming Skadhauges om porno og censur i Kriminalforsorgen. 

Vi har for nylig modtaget en artikel omhandlende arrestforvarer-titlens historie. Artiklen vil med nogen 

redigering kunne bruges i flere sammenhænge, alt efter hvad der aftales, samt hvad forfatterne selv 

har tænkt sig – dette er de bedt om at tænke over. 

 

5. Årsskrift 2016: 

Jens Tolstrup orienterede om status: 

 Hans Jørgen Engbo om Kriminalforsorgen i Grønland 

 Porno og censur v/Flemming Skadhauge 

 Gymnastikken på Vridsløselille v/Henny Mesnickow 

 Der var tre forslag til årets ”Judasøje” på omslaget.   

Nyborg har sagt nej til at stå for trykningen af skriftet. 

Status fra redaktionsudvalget er: ”alt på skinner”. 

 

6. Uddannelsesdag: 

Anne Bjerrekær havde fået fastlagt datoen til den 2. november. Hun havde fået tilsagn fra Kvorning 

Design samt Forsorgsmuseet i Svendborg og selvfølgelig fra FÆNGSLET i Horsens. Derudover forven-

tede hun, at Faaborg også melder sig på banen – efterfølgende har Faaborg dog meldt fra. Alle har 

accepteret aflønning i form af vingaver. 

Anne arbejder på at få dagsprisen for arrangementet hos FÆNGSLET lidt ned fra de kr. 400 pr. delta-

ger, som er listeprisen. 

Jens Tolstrup skitserede det foreløbige program. Han lovede hurtigst muligt at udarbejde indbydelse til 

tjenestestederne. Dette er sket og den 23. september udsendt til fængsler med lokale samlinger samt 

til deltagerne i sidste uddannelsesdag.  

 

7. Samarbejde med Domstolhistorisk Selskab: 

Der har været afholdt to møder med repræsentanter for Domstolshistorisk Selskab. Selskabet er gået 

helt i stå med arbejdet, og er derfor meget interesserede i at trække på vores erfaringer ved en form 

for samarbejde med Fængselshistorisk Selskab. 

Der er aftalt endnu et møde – den 23. november – hvor det er tanken, at et eventuelt samarbejde 

skitseres. 

 

8. Eventuelt: 

 I forbindelse med en invitation til at deltage i Kulturnatten, har vi fået oplyst, at Horserød uden vo-

res vidende tidligere har udstillet i lokalerne på Nytorv. Jens Tolstrup har nu skrevet til Horserød, at 

det ikke kan lade sig gøre i år. Efterfølgende har Horserød fået en løsning med et par celler i fængs-

let. 
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 I forbindelse med at Horsens søger midler i Undervisningsministeriet og har brug for at kunne 

fremvise ”samarbejdspartnere, havde Jens Tolstrup med formandens godkendelse underskrevet 

sig dette på Fængselshistorisk Selskabs vegne. Anne Bjerrekær orienterede om, at det handler om, 

at man ønsker at etablere en ”erindringsindsamling” om, hvad publikum kan huske om Lorentzen.  

 Helle Thaarup fremlagde regnskab år-til-dato og spurgte i den forbindelse om, hvor længe vi skal 

beholde vores studentermedhjælper. Det blev besluttet, at hun opsiges til udgangen af oktober 

måned i år. 

 Torben Rasmussen oplyste, at han den 21. september har aftalt møde med Peter Schultz-Nielsen 

omhandlende behovet for reparation af trapper, tagrender, facade mv. på Nytorv. William Rentz-

mann opfordrede Torben til på mødet at nævne spørgsmålet om en dør/indgang til forbygningen 

ude fra Nytorv. Anne Bjerrekær foreslog at lade spørgsmålet afvente, at bygningen bruges så me-

get, at der bliver reelt behov for publikumsadgang, idet Bygningsstyrelsen skal ind over en sådan 

ændring i bygningens udtryk. 

 Anne Bjerrekær orienterede om, at FÆNGSLET har søgt midler til at etablere en lille udstilling i 

anledning af 100 året for salget af e Dansk Vestindiske Øer. De ønsker helt specifikt at følge én 

bestemt af de, der kom til Danmark som straf for forskellige forbrydelser. 

 Jens Tolstrup og Anne Bjerrekær havde deltaget i et møde om postdoc forskningsprojektet om KiF.  

 

9. Næste møde: 

Onsdag den 18. januar 2017, kl. 11.00 på Nytorv. 

Generalforsamlingen blev besluttet afholdt den 29. marts 2017. Anne Bjerrekær foreslog, at årets 

foredrag kunne handle om de Dansk Vestindiske Øer. På Jens Tolstrups forslag blev det besluttet at 

spørge Peter Fransen, da det virker oplagt grundet i hans bog om Horserøds 100 års jubilæum. Jens 

Tolstrup har spurgt Peter Fransen, som har accepteret. 

 

 

Den 27. september 2016 

/ Helle Thaarup  


