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Notat vedrørende bestyrelsesmøde 

den 5. oktober 2017 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Anne Bjerrekær, Jens Christian Smedegaard, Henny Mesnickow, Fre-

de Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen, Jens Tolstrup og Helle Thaarup 

Afbud fra: Mogens Madsen 

Dagsordenen var: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2017 

2. Status 

 Bogsamling 

 Fotosamling 

 Solgte bøger 

3. Selskabets økonomi 

4. Informationsgruppen  

 Medlemsbrevene fra maj, juni og september  

 Brandudstyr fra Vridsløselille til Odsherred Brandmuseum 

 Horsens Museums hjemmeside om den tyske krigsfangelejr Stalag Luft III 

 Arkivalier fra Roskilde Arrest (væv og protokoller fra arrestforvarerforeningens bestyrelse) 

 Tankerne om at arrangere byvandringer i København, svarende til Horsens Museums by-

vandringer 

5. Årsskrift 2017 

6. Uddannelsesdage 2017 og 2018 

7. Projekt ”din historie” 

8. Generalforsamling: dato, sted, valg, foredrag mv. 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2017: 

Referatet blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

 

2. Status: 

A. Bogsamling: 

Helle Thaarup oplyste, at der p.t. er registreret 4.138 bøger på vores bogfortegnelse. 

Det blev aftalt at kontakte Linda Beyer for at høre om hendes systematik i forbindelse med regi-

streringerne og fysisk placering på hylderne i biblioteket på Nytorv samt at høre bibliotekar Karen 

Juul Clausen, om hun kan assistere os med at skabe overblik i samlingen. 

Kastellets bog ”Fængselshistorien gennem 250 år” indkøbes til selskabet. Er sket. 

Findes der noget litteratur om Hald Ege. William Rentzmann undersøger. 

”Min historie” (historien om ”den skrivende morder” Ole Pedersen Kollerød) er udkommet i en ny 

udgave. Torben Rasmussen undersøger, om der er sket tilstrækkeligt med ændringer til, at vi bør 

købe den nye udgave til samlingen (vi har den gamle udgivet i 1979). 

B. Fotosamling: 

Helle Thaarup kunne oplyse, at der nu er registreret ca. 1.050 billeder i vores billeddatabase.  

Der afholdes møde den 12. oktober 2017 med Koncern Kommunikation om eventuel deling af 

billeder samt spørgsmålet om tilgængelighed (mødedeltagere: Via Christensen, Tine Vigild, Tor-

ben Rasmussen og Helle Thaarup). 
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C. Solgte bøger: 

Helle Thaarup fremlagde opdateret liste over vores bogsalg. Det er fortsat Arresthus-bogen, der 

sælger bedst, men også ”Sku’ det være en anden gang” har solgt godt i år, og er nu udsolgt fra Ny-

torv – dette er tilføjet hjemmesiden, således at den nu ikke længere kan bestilles. 

 

3. Selskabets økonomi: 

Helle Thaarup oplyste, at regnskabet nu udviser et mindre overskud, idet flere af de budgetlagte ud-

giftsposter enten er blevet billigere end forventet eller ikke er igangsat. 

Torben Rasmussen orienterede om tankerne vedrørende eventuel flytning af selskabets domicil fra 

Nytorv til Vestre Fængsel (i forbindelse med museet). William Rentzmann fandt tanken interessant. 
Bestyrelsen gav således Torben Rasmussen mandat til at arbejde videre med ideen. Såfremt flytning 

kommer på tale afsættes 50.000 kr. til dette formål inkl. udvikling af de nye lokaler.  

I fortsættelse af drøftelserne under punkt 2.A (eventuel assistance fra bibliotekar Karen Juul Clausen) 

afsættes 25.000 kr. til dette formål. 

 

4. Informationsgruppen: 

A. Medlemsbrevene: 

Der var ros til nyhedsbrevene – både på indholds- og præsentationssiden. 

blev aftalt, at Helle Thaarup undersøger, hvor nyhedsbrevene lander i direktoratet. Nyhedsbrevet 

havner i Koncernledelsessekretariatet (alle brugere her). Det er aftalt med Gitte Christiansen, at 

de efterfølgende lægges på direktoratets teamsite, således at alle medarbejdere har mulighed for 
at læse og blive inspireret til at støtte det gode formål  

B. Brandudstyret fra Vridsløselille til Odsherred Brandmuseum: 

Henny Mesnickow orienterede om aflevering af brandudstyret, som nu bliver istandsat på Brand-

museet. Scrapbogen vedrørende flytningen overgives til samlingen. 

C. Horsens Museums hjemmeside om den tyske krigsfangelejr Stalag Luft III: 

Anne Bjerrekær fortalte, at oplysningerne om fangeflugten fra Stalag Luft III i 1944 er lagt på 

hjemmesiden, fordi det formodes, at Lorentzen har haft sin inspiration blandt andet derfra. 

D. Arkivalier fra Roskilde Arrest: 

Der blev fremvist billeder af måttevæven. Anne Bjerrekær ville undersøge, hvorvidt FÆNGSLET er 

interesseret i at modtage den. Endvidere overvejer Anne også protokollerne fra arrestforvarerfor-

eningen.  

E. Tankerne om at arrangere byvandringer: 

Torben Rasmussen orienterede om overvejelserne vedrørende byvandringer til fængselshistorisk, 

interessante lokaliteter i København.  

Henny Mesnickow har en kontakt i foreningen ”Københavns historie”.  

William Rentzmann fandt tankerne meget interessante. Informationsgruppen arbejder videre 

med ideen. 

 

5. Årsskrift 2017: 

Jens Tolstrup orienterede om KiF-temanummeret og udfordringerne med det.  

P.t. er to artikler taget ud af støbeskeen (fodlænke og sex-behandling). 

I stedet planlægges med Peter Fransens artikel om en flugt fra Horserød (skrevet til ”Siden Saxo”). 

Udover den har vi følgende artikler: 

 Kontraktpensionen Fyn af Kim Damgaard 

 Mogens Madsens fortsættelse af institutionsbeskrivelserne (Lysholmgård, Kastanienborg, Skibet, 

Lynetten, Køng-skolen, Sporskiftet, Fanø, Hammer Bakker) 

 Samfundstjeneste af Niels-Ebbe Jensen (skal redigeres noget) 

 Skejby af Niels-Ebbe Jensen (muligvis ud) 

 Tidslinje over KiF’s historie af Mogens Madsen. 
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6. Uddannelsesdage 2017 og 2018: 

Vi havde en rigtig god dag på Kærshovedgård med blandt andet et glimrende foredrag om arkiver. 

Det er tanken, at vi fortsætter modellen i 2018. 

 

7. Projekt ”din historie”: 

Horsens Museum har etableret et forum på deres hjemmeside, hvor man har mulighed for at lægge 

sine historier om (primært) fangeflugter op.  

Anne Bjerrekær viste teknikken frem i forbindelse med rundvisning ved Lorentzens tunnel. 

 

8. Generalforsamling: 

Generalforsamling afholdes torsdag den 22. marts 2018 kl. 15.00 i direktoratet.  

På valg er Henny Mesnickow og Torben Rasmussen. William Rentzmann taler med Thorkild Fogde om 

den fortsatte varetagelse af formandsposten. 

Forslag til foredragsholdere i prioriteret rækkefølge: 

Annette Esdorf – nedslag i KiF’s historie 

Konventionerne/menneskerettigheder 

Direktør Lene Floris, Københavns Museum 

Anne Bjerrekær om udviklingen i Horsens  

 

9. Eventuelt: 

Anne Bjerrekær oplyste, at Horsens Museum har fået en henvendelse fra Rigsarkivet om, at der er 

udpeget statslige, bevaringsværdige arkivalier, som nu skal afleveres. Rigsarkivet ønsker et møde 

med Horsens Museum og Direktoratet for Kriminalforsorgen om dette.  

Bestyrelsen var af den opfattelse, at både Finansministeriet og Kulturarvsstyrelsen i sin tid godkendte, 

at vi kunne aflevere genstande og arkivalier til Horsens Museum. 

Det blev aftalt, at Anne sender henvendelse til Helle Thaarup som undersøger, hvem der bliver direk-

toratets repræsentant. Anne har sendt skrivelsen og Helle har forespurgt i direktoratet. Det er derfra 

oplyst, at arkivansvaret er overgået til områdekontorerne (i dette tilfælde Hobro). Hobro er hørt om 

deres ansvarlige – svaret afventes, og sendes derefter straks til Anne. 

 

10. Næste møde: 

Næste møde afholdes mandag den 15. januar 2018 kl. 11.00 i København på Nytorv. OBS: Mødeda-

toen er ændret i forhold til det på bestyrelsesmødet aftalte. 

 

 

 

16. oktober 2017 / Helle Thaarup  


