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Fængselshistorisk Selskab 
 

 
 
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde  
den 22. maj 2014 på Nytorv 21 

 
 
I mødet deltog:  
Jørgen Bang 
Anne Bjerrekær 
Aage Egholm 
Frede Kruse-Christiansen 
Torben Rasmussen  
William Rentzmann 
Jens Christian Smedegaard 
Jens Tolstrup (referent) 
 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 15. januar 2014 i Museet, Vestre Fængsel 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Generalforsamlingen den 18. marts 2014 i Direktoratet for Kriminalforsorgen (referat er 
udsendt) 
Referatet er lagt ud på hjemmesiden.  
 
Bestyrelsen foretog konstituering som følge af valg på generalforsamlingen, hvor Jørgen Bang og 
Torben Rasmussen blev genvalgt.  
 
Bestyrelsen konstituerede sig således:  
Formand: William Rentzmann 
Næstformand: Jørgen Bang 
Kasserer: Torben Rasmussen, der bebudede at det var sidste gang han tilbød sig som kasserer. 
Sekretær: Jens Tolstrup 
 
Bestyrelsen konstaterede at Leif Jørgensen og Rosa Rasmussen er valgt som suppleanter og 
Helle Thaarup og Janni Holst er valgt som revisorer.  
 
Det reviderede regnskab, der blev fremlagt på generalforsamlingen blev underskrevet af 
bestyrelsens medlemmer.  
 
Det aftaltes, at man indtil næste generalforsamling overvejer hvordan kassererfunktionen kan 
varetages, f.eks. ved en ”forretningsfører”.  
 
Foreningens vedtægter åbner ikke mulighed for et yderligere medlem af bestyrelsen.  

 
3. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

 
a. Selskabets økonomi 

Kassereren oplyste, at man har kr. 129.000,-, hvoraf kr. 15.000,- er disponeret til vederlag for 
sekretærbistand og kr. 10.000,- til en ny brochure. Hertil kommer det sædvanlige tilskud fra 
Direktoratet for Kriminalforsorgen. 
Årsskrift 2013 er betalt.  

 
b. Køb af restoplaget af Danmarks Arresthuse 
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Torben Rasmussen stillede forslag om, at FHS købte restoplaget af Danmarks Arresthuse, i alt 
220 eksemplarer af kr. 50,- + moms = kr. 15.000,-. 
Bogen vil blive udbudt til salg, formentligt til den nuværende pris kr. 200,-. Det aftaltes, at 
Selskabet retter henvendelse til Københavns Fængsler og de enkelte arresthuse inkl. Færøerne 
om at bogen er til salg og vil være velegnet som gave til jubilæer og personalets afgang.  
Skrivelsen underskrives af William Rentzmann og Jens Tolstrup. Herudover udbydes bogen i 
Selskabets nyhedsbrev. 

 
c. Publikationer 

- Årsskrift 2014 
 

- Der er aftalt en artikel med Peter Fransen om en artikel om forholdet mellem direktøren og 
minister. 

 
- Jens Tolstrup vil rette henvendelse til Kirstin Eliasen, Nationalmuseet, Danmarks Kirker, om 

en artikel om fængselskirkerne i Nyborg. Deadline for trykkefærdigt manuskript vil være 1. 
november 2014. 
 

- Informationsgruppen undersøger om der er grundlag for at udgive en lille bog om Nytorvs 
200 års jubilæum.  
Det er Danmarks ældste, stadig fungerende fængsel, omend der er tale om dagceller.  

 
d. Dokumentation af Statsfængslet i Vridsløselille 

Anne Bjerrekær har talt med museumsinspektør Lene Skodborg, Kroppedals Museum. 
Lene Skodborg forventer, at Kroppedal inddrages i overvejelser om dokumentation m.v. 
vedrørende Statsfængslet i Vridsløselille. Man afventer stadig overslag fra Fængslet/Maria 
Briese om mulige udgifter til forskellige dokumentationsprojekter. 
Formanden ville for direktør Johan Reimann nævne, at der kunne blive et spørgsmål om 
dokumentationsudgifter forud for Vridsløselilles lukning og at disse udgifter f.eks. kunne 
indeholdes i de midler, der under alle omstændigheder afsættes til afviklingen af 
Vridsløselille.  
Anne Bjerrekær oplyste, at hvis Fængslet skal med i dokumentationsprojekt må det blive 
efter maj 2015, hvor reorganisering og udvidelse af fængslets museumsudstilling for 
Feriefondsmidler skal være afsluttet. 
 

4. Orientering fra Informationsgruppen 
 

a. Uddannelsesdag 
Der havde været særdeles stor tilfredshed med uddannelsesdagen på Vestre Fængsel forud 
for generalforsamlingen. Alle deltagerne udtrykte ønske om at mødes snarest og Torben 
Rasmussen og Jens Tolstrup kunne konstatere at alle tjenestesteder uden spørgsmål betaler 
transportudgifter for deltagerne.  
Informationsgruppen vil arbejde videre med planlægningen af en uddannelsesdag i efteråret 
2014 i Øhavsmuseet, Faaborg Arrest. 
  

b. Arkiv og bogsamling 
Ressourcestyringskontoret har godkendt, at arrestinspektørembedet for Syd-, Sønderjylland 
og Fyn kan afholde udgift til en studentermedhjælper til registrering af Jens Tolstrups 
bogsamling inden den overgives til Fængselshistorisk Selskab på Nytorv, registrering af de 
allerede i Nytorv beroende bøger og skrifter samt opstilling af bogsamlingen.  
Ole Hansen og Preben Thygesen arbejder forsat med arkiv og bogsamling.  
 
Der bliver oprettet en database for henholdsvis billeder og bøger med en simpel søgning med 
50-100 faste søgeord. Af økonomiske grunde har det desværre ikke været muligt at tilslutte sig 
hverken folkebibliotekernes system eller museernes system. 
 

c. Billedarkiv 
Leif Jørgensen og Mogens Madsen arbejder støt videre med dette. 
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Torben Rasmussen oplyste, at Informationsgruppens arbejde med en ny brochure om 
Selskabet er på vej til layout og sprogbehandling.  
Informationsgruppen vil bede om at få de enkelte museumssamlingers brochurer, så vi har 
overblik over disse.  

 
5. Næste møde 

Det aftales, at Anne Bjerrekær tager kontakt med museet Kroppedal m.h.p. at bestyrelsen kan 
holde møde dér fredag den 12. september 2014 fra kl. 11.00. 
Alternativt Forsorgsmuseet i Svendborg. 
 

6. Eventuelt  
Torben Rasmussen spurgte til den udstilling om Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed, som har 
været holdt i Fængslet i Horsens. Anne Bjerrekær oplyst, at fængselsmuseet ikke har været inddraget 
i dette. Torben Rasmussen søger nærmere oplysninger hos Peter Larsen, RSK evt. m.h.p. at etablere 
en lille udstilling i Nytorv.  
 
Anne Bjerrekær oplyste, at der nu er en officiel samarbejdsaftale mellem Fonden Fængslet og 
Horsens Museum. Der vil blive gratis entre for alle under 18 år.  
Horsens Byråd har været på besøg i museet.  
Krimimessen medførte mange besøgende, herunder kulturministeren og borgmesteren. 
 
Anne Bjerrekær oplyste, at der for tiden er debat om tilskudsmodeller til godkendte af offentlige 
museer, men der er intet afklaret.  
 
Anne Bjerrekær efterspurgte personkontakter til fonde og fik nogle enkelte henvisninger.  
 

 
 

 
Jens Tolstrup 

Sekretær 
 
 
 

 


