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Referat af bestyrelsesmøde 

den 22. juni 2021 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Sarah Smed, Peder Jørgensen Henny Mesnickow, Torben Rasmussen 

og Jens Tolstrup (referent) 

Afbud fra: Mogens Madsen, Frede Kruse-Christiansen og Helle Thaarup  

 

William Rentzmann bød velkommen til mødet og glædede sig over, at det igen er muligt at mødes. 

Endvidere oplyste William Rentzmann, at direktøren gerne vil inviteres til generalforsamlingen. 

Sarah Smed beklagede, at hun – trods sit løfte på sidste møde – ikke havde wienerbrød med! 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. november 2020: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

 

2. Generalforsamling: 

Formanden oplyste, at generalforsamling kan afholdes i direktoratet efter den 15. august 2021. 

Følgende datoer blev indkredset: 17., 18. og 24. august 2021. det er efterfølgende aftalt med direkto-

ratet, at generalforsamlingen kommer til at finde sted den 18. august 2021. Formanden har fået reser-

veret lokaler og booket direktøren. 

 

3. Økonomi:                                 

På vegne af Helle Thaarup kunne Torben Rasmussen oplyse, at indtægterne holder det budgetterede. 

Udgifterne holdes også inden for det estimerede, selvom en ny, forbedret hjemmeside anslås at ville 

koste ca. 40.000 kr. 

Samlede udgifter til dato er ca. 130.000 kr., mens der er indtægter for ca. 140.000 kr. 

 

4. Årsskrift 2020: 

Formanden konstaterede, at der er tale om en god, alsidig og læseværdig publikation og takkede re-

daktionsudvalget for godt arbejde. 

 

5. Årsskrift 2021: 

Redaktionsudvalget håber at kunne overtale museumschef Henrik Skov Kristensen til at holde foredrag 

på generalforsamlingen samt at skrive en artikel om den danske forvaltning i Horserød og Frøslev, som 

et afløb fra hans nye, store bog ”Gestapos fangelejre i Danmark” (Polizeigefangene Läger Dänemark), 

der udkommer til august. 

Peter Fransen har givet tilsagn om at skrive en artikel om den første kvindelige ansatte i et mandsfæng-

sel – en tuberkulosesygeplejerske i Nyborg. 

Øvrige emner, der arbejdes med er: 
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 museumsinspektør Jeppe Wichman om tvangsarbejdsanstalter 

 museumsinspektør Ane Sofie Vemmelund Christensen om tyske flygtninge under og efter 2. ver-

denskrig (Oksbøllejren med op til 30.000 internerede) 

 en artikel om Krifos (FI idræt) 50 års jubilæum 

 arkivar Jørgen Mikkelsen, der overvejer et emne. 

Hertil muligvis en opfølgende artikel om fængselsbetjentuddannelsen. 

 

6. Samlingernes fremtid, herunder: 

A. Vridsløselille: 

Formanden oplyste, at Henny Mesnickow arbejder med forskellige, interessante emner - herunder Vrid-

sløselilles Venner. 

Formanden har afholdt møde med Henny Mesnickow og formanden for Vridsløselilles Venner. Her ori-

enterede han om Selskabets tanker om Vridsløselille, som han også havde talt med direktøren om. 

Direktøren havde været positiv. 

Foreningen Vridsløselilles Venner inddrages i projektarbejdet som bygger på to scenarier. Løsning A er 

et projekt der indebærer et fængselsmuseum Øst med bidrag fra andre samlinger end Vridsløselilles og 

så vidt muligt et Olsenbanden museum og eventuelt et lokalarkiv eller lignende. Hvis den store løsning 

viser sig uigennemførlig satses på et museum for primært Vridsløselilles samling (Løsning B).  

Formanden havde henvendt sig til Peter Skaarup og Karina Lorentzen om at bringe spørgsmålet om 

vores museumssamlinger og Vridsløselilles fremtid op i forhandlingerne om et flerårsforlig for Kriminal-

forsorgen. 

Endvidere havde han kontakt med Nordisk Film om Egon Olsen Museets eventuelle ændrede placering. 

Formanden ønskede, at man skulle arbejde frem mod en projektbeskrivelse for et museumsprojekt i 

Vridsløselille og anvendelsen af fronten, østre og vestre forbolig samt inspektørboligen (personalehu-

set). 

Sarah Smed anbefalede at søge fremskaffet projektmidler og nævnte i den forbindelse, at man burde 

sørge for optagelser i fængslet, mens tid er – fx til brug for en ”digital rejse” ved fremtidig formidling. 

 

B. Vestre Fængsel: 

Afviklingen af Vestres museum havde været meget utilfredsstillende for museumsmedarbejderne og 

for Selskabet – samt naturligvis for museumssagen som helhed. 

Museumsfolkene var nu i gang med at rydde op i alt det materiale, der usorteret og uregistreret er blevet 

proppet ind i Selskabets lokaler på Nytorv. Man arbejder med tanker om at indrette et kontormiljø i 

portnerlogen, en legetøjsudstilling og en uniformsudstilling (fanger og personale). Det sidste eventuelt 

i forbindelse med FÆNGSLET. 

Både Selskabet og Vestres folk glæder sig over, at personalet i Nytorv er både venlige, smidige og hjælp-

somme. 

 

C. Kærshovedgård: 

Områdekontoret i Hobro havde godkendt en aftale mellem Kærshovedgård og FÆNGSLET om, at 

FÆNGSLET kunne overtage Kærshovedgårds samling. Dette er sket. 

Bestyrelsen vil nu arbejde for, at overdragelsen reguleres ad modum Kriminalforsorgen og Horsens 

Kommune/FÆNGSLET, hvorefter genstande, som museet ikke ønsker at registrere og opbevare, tilba-

geføres til Fængselshistorisk Selskab. 

Der tages kontakt til områdedirektør Sine Louise Møller Iversen med henblik på en drøftelse. 
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D. Møgelkær: 

Har et meget godt samarbejde med UCB, og man forventer det samme med fængslet, når det genåbner. 

Carl Johan Brønsholm skal være chef. 

 

E. Nyborg: 

Østfyns Museer, der har lånt noget gammelt celleinventar til en udstilling i den gamle Nyborg Arrest, 

har henvendt sig om fortsat at bruge genstandene.  

Bestyrelsen anbefaler. at der indgås en skriftlig aftale om udlån, når genstandene er blev registreret. 

 

F. Søbysøgård: 

Samlingen lever og har det godt. 

 

7. Fængselshistoriske rejser: 

Torben Rasmussen oplyste, at alle havde været meget positive over for ideen, men at man havde måttet 

indstille planlægningen på grund af Corona. 

Ideen vil blive taget op igen på et senere tidspunkt. 

 

8. Eventuelt: 

 Ane Katrine Nagel, FÆNGSLET, havde rejst spørgsmålet om en tættere forbindelse til Selskabet, og 

blandt andet foreslået, at Selskabet holder møder i Horsens, samt at der etableres et museumsfag-

ligt forum til fælles drøftelser. 

Sarah Smed var positiv over for et museumsfagligt samarbejde, når det er afklaret, hvad vi skal 

mødes om, og hvem der kunne deltage. 

Der var enighed om at skabe et informationsforum, hvor Selskabet tager initiativet, og at dette fo-

relægges på generalforsamlingen. 

 Sarah Smed henledte opmærksomheden på spørgsmålet om samtidig indsamling af genstande 

mv. på tjenestestederne. Historien forsvinder, når man ikke har blik for nutiden. 

Spørgsmålet om fortsat løbende indsamling af historisk, værdifulde genstande mv. skal fremhæves 

i beretningen på generalforsamlingen, fordi det formentlig kræver en tilskyndelse fra direktoratet 

til tjenestestederne.  

 Henny Mesnickow forklarede, at man i Vridsløselilles samling har mange udklip mv. 

 Torben Rasmussen oplyste, at Helle Thaarup arbejder på en ny hjemmeside i samarbejde med et 

firma anbefalet af Fængselsforbundet. 

 Formanden spurgte om muligheden for på generalforsamlingen at vise Ole Stenums film ”Fæng-

selsbilleder”. Den ny hjemmeside kan også være en mulighed. 

 

9. Næste møde: 

Et kort møde som oplæg til generalforsamlingen holdes torsdag den 12. august 2021, kl. 13.00 på 

Nytorv. 

Generalforsamling: onsdag den 18. august 2021 kl. 15.00 i direktoratet. 

 

25. juni 2021 / Jens Tolstrup  


