
 

Den 11. februar 2011 

Referat af 

 

bestyrelsesmødet den 21. januar 2011 kl. 10.00 

hos arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn 

 

 

 

Til stede:  William Rentzmann, Jørgen Bang, Aage Egholm, Frede Kruse-Christiansen, Torben 

Rasmussen og Leif Senholt 

 

Jens Chr. Smedegaard deltog ikke. 

 

Jens Tolstrup bød velkommen og orienterede kort om arbejdet hos arrestinspektøren Syd- og 

Sønderjylland og Fyn.  

 

 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22. september 2010 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 22. september 2010 blev udsendt den 3. januar 2011. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

William Rentzmann oplyste, at der nu er d.d. 161 personlige medlemmer og 24 

institutionsmedlemmer. 

 

Selskabet har skrevet til Københavns Museum (tidligere Københavns Bymuseum) for at få en 

reaktion på, at Niels Jul Nielsen har fratrådt sin stilling. Museet har endnu ikke reageret, hvorfor vi 

må afvente en tilbagemelding. 

Efterfølgende (den 31. januar 2011) har Københavns Museum meddelt, at man gerne vil afstå fra 

en repræsentation i Selskabets bestyrelse og anbefale, at den kulturhistoriske ekspertise søges 

dækket gennem institutioner, som har en tydeligere forbindelse til ansvarsområdet, som for 

eksempel Horsens Museum. 

Der rettes nu henvendelse til Horsens Museum. 

 

Leif Senholt har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen efter næste generalforsamling. 

Han fortalte, at beslutningen har baggrund i, at han er meget engageret i arbejdet i Grønland. Så det 

er vanskeligt at indpasse bestyrelsesarbejde i planlægningen. William Rentzmann beklagede hans 

beslutning om at træde ud, og gav udtryk for taknemmelighed over hans store indsats i forbindelse 

med årsskriftet, informationsgruppen, Ret & Straf Museet og arbejdsgrupperne vedr. henholdsvis 

fængselsorkestrene samt fængselskirkerne. 

Bestyrelsen drøftede, om der kunne findes kandidater til bestyrelsen, og man enedes om at anbefale, 

at Jens Tolstrup vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen. 

 

Flemming Skadhauge deltog på vegne af Fængselshistorisk Selskab i Dansk Historisk Fællesråds 

repræsentantskabsmøde den 17. november 2010. Det er Flemming Skadhauges vurdering, at Dansk 

Historisk Fællesråd er et egnet forum for etablering af et samarbejde mellem Fængselshistorisk 

Selskab og andre historisk interesserede organisationer.  



 

Han havde konstateret, at Fængselshistorisk Selskab ikke fremgår af medlemslisten for Dansk 

Historisk Fællesråd. Det blev aftalt, at han henvender sig til fællesrådet sekretariat for at få det 

rettet. 

Informationsgruppen vil søge kontakt til andre medlemmer af fællesrådet. 

 

 

3. Årsskriftet for 2010 

Leif Senholt uddelte et udkast til indholdsfortegnelse for årsskriftet om 2010. 

Der mangler stadig nogle indlæg i relation til direktoratets 100 års jubilæum. 

Det blev aftalt, at Torben Rasmussen taler med Via Christensen om en fotoreportage med lidt 

tilhørende tekst. 

William Rentzmann vil undersøge, om han kan finde en forfatter til en artikel om arresthusbogen og 

bogen om direktoratets jubilæum. 

Leif Senholt orienterede om, at deadline for tekst til årsskriftet er den 15. februar 2011. 

 

Bestyrelsen drøftede kort udpegning af en ny redaktør til årsskriftet. Umiddelbart var det ikke 

tydeligt for bestyrelsen, hvem der ville være egnet til og interesseret i at overtage opgaven som 

redaktør. 

 

 

4. Fængselshistorisk Selskabs lokaler på Nytorv 

Torben Rasmussen orienterede om, at istandsættelsen af lokalerne på Nytorv er påbegyndt i 

samarbejde med Københavns Fængsler, idet 1. sal er blevet malet, og der er lagt nyt gulv. Lokalerne 

er blevet møbleret med kriminalforsorgens møbler, og køkkenet er ved at blive istandsat med 

kriminalforsorgens køkkenelementer. 

Informationsgruppen holdt møde i lokalerne den 19. januar 2011. 

 

På første sal etableres mødelokaler samt Selskabets administration og arkivalier. 

 

Horsens Museum har givet tilsagn om, at de i forbindelse med generalforsamlingen vil præsentere 

et interaktivt program, hvor museets genstande kan henføres til de lokaliteter, hvor de fungerede i 

fængslet. 

Derudover er det aftalt med Horsens Museum, at der i forbindelse med kulturnatten tilrettelægges 

en udstilling i Selskabets lokaler. Det mest sandsynlige er, at der bliver tale om en udstilling af 

genstande, der knytter sig til Lorenzens afsoning i Horsens. 

Det er planen, at opfordre Københavns Fængsler, Vridsløselille og Horserød til at etablere 

udstillinger i lokalerne i forbindelse med generalforsamlingen og kulturnatten, hvor man i 

samarbejde med Københavns Fængsler igen vil åbne Nytorvs Fængsel for offentligheden. 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig tankerne, og der arbejdes videre med, at Jacob Bitsch, Jens Tolstrup 

og Torben Rasmussen i det daglige står for driften af lokalerne. 

 

5. Ret & Straf museet 

Der har været en drøftelse med Domstolshistorisk Selskab. 

På mødet blev der opnået enighed om, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at 

revidere projektbeskrivelsen. 

I stedet har William Rentzmann påtaget sig at rette henvendelse til f. eks. Stine Bosse. 

Henvendelsen skulle ske med det formål at komme i dialog med f. eks. Tryg-fonden, og på 



 

baggrund af den drøftelse evt. rette projektet til, så det har en rimelig chance for at blive godkendt 

af fonden. Desværre er Stine Bosse i mellemtiden fratrådt sit job i Tryg-fonden. 

Det blev derfor aftalt, at Torben Rasmussen i samarbejde med Jens Tolstrup skal undersøge, hvilke 

fonde der evt. kan komme på tale 

Når der evt. har været en drøftelse med en relevant fond, kan det overvejes, om vi skal inddrage 

professionelle til at rette projektet til. 

 

 

6. Orientering fra arbejdsgrupperne 

Informationsgruppen 

Torben Rasmussen orienterede om, at informationsgruppen på sine sidste møder blandt andet har 

drøftet selskabets hjemmeside, udsendelse af medlemsbrev, etablering af arbejdsgruppe om billeder. 

Drøftelserne er endnu ikke afsluttet, bortset fra, at det blev besluttet, at der i skal udsendes et 

medlemsbrev.  

Medlemmerne af informationsgruppen vil bidrage til medlemsbrevets indhold. 

 

Fængselsorkestrene 

Leif Senholt orienterede om, at der ikke er sket noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde 

 

Fængselskirkerne og –præsterne 

Leif Senholt orienterede om, at arbejdsgruppen bidrager med artikler til årsskriftet. Herefter 

betragter man sit arbejde som afsluttet. 

 

 

7. Generalforsamlingen den 22. marts 2011. 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at generalforsamlingen skal afholdes den 22. marts 

2011.  

Forud for generalforsamlingen gives mulighed for, at medlemmerne kan bese fængslet på Nytorv 

samt lokalerne under Domhuset. 

Da der på Nytorv ikke er lokaler, der kan rumme 35 – 50 mennesker, blev det foreslået, at vi beder 

Domhuset om at udlåne et lokale.  

Jacob Bitsch har efterfølgende været i kontakt med Domhuset, og det er aftalt, at Selskabet kan 

råde over ”Byretspræsidentens mødesal” til generalforsamlingen. 

 

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen opfordres Peter Garde til at levere et indlæg om 

Danmarks arresthuse. 

Når generalforsamlingen er afsluttet inviteres deltagerne til et let traktement i Selskabets lokaler på 

Nytorv, og Horsens Museum får i den forbindelse lejlighed til at præsentere det tidligere nævnte 

interaktive IT-system.  

I det omfang det lykkes, vil der også være udstillinger fra nogle af fængslernes ”museer”. 

 

 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen afholder sit næste møde den 3. marts 2011.  

Mødet holdes i lokalerne på Nytorv, så bestyrelsen har set lokalerne inden generalforsamlingen. 


