
 

Den 8. oktober 2011 

Referat af 

 

bestyrelsesmødet den 22. juni 2011  

på Horsens Kunstmuseum 

 

 

 

 

Til stede: William Rentzmann (en del af mødet), Jørgen Bang, Anne Bjerrekær, Aage Egholm, 

Frede Kruse-Christiansen, Torben Rasmussen og Jens Chr. Smedegaard.  

 

Fraværende: Jens Tolstrup 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 3. marts 2011 
 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2011 blev udsendt den 4. maj 2011. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

 

Jørgen Bang oplyste, at der nu er 165 personlige medlemmer og 24 institutionsmedlemmer. 

Medlemstallet dækker over, at der har været en del udmeldelser i forbindelse med, at der er udsendt 

rykkere for manglende kontingentbetaling, og samtidig har der været et tilsvarende antal 

indmeldelser. 

 

Jørgen Bang oplyste, at bestyrelsen for Dansk Historisk Fællesråd har holdt møde i Selskabets 

lokaler den 17. maj 2011, og efterfølgende gav man udtryk for tilfredshed med arrangementet.  

Fællesrådet er indstillet på at omtale Fængselshistorisk Selskabs aktiviteter i sit ugentlige 

nyhedsbrev (Historie-online). 

 

Der er nu etableret et link fra Kriminalforsorgens hjemmeside til Fængselshistorisk Selskabs 

hjemmeside. 

 

Selskabet har sendt et takkebrev til Københavns Byret i anledning af Selskabets lån af lokalet til 

generalforsamlingen. 

 

Dronningen har aflagt besøg på Horsens Museum. Anne Bjerrekær orienterede om forløbet af 

besøget, og hun udtrykte stor tilfredshed med besøget. 

 

Horsens Museum har forespurgt, om Fængselshistorisk Selskab vil donere et eksemplar af sine 

publikationer, så de kan placeres i en bogcafé. Det godkendte bestyrelsen. 

Derudover har Horsens Museum foreslået, at Selskabets publikationer bliver solgt fra museets 

butik. Bestyrelsen godkendte det. Informationsgruppen drøfter en praktisk ordning med Horsens 

Museum. 



 

 

 

3. Lokalerne på Nytorv 

 

Jørgen Bang orienterede om, at lokalerne på anden sal nu er malede, der er lagt ny gulvbelægning, 

og el-installationerne er moderniserede. Det gør det muligt at påbegynde etableringen af en 

udstilling i lokalerne.  

 

En stor del af Selskabets arkivalier er nu flyttet fra Strandgade til Nytorv (heriblandt materialet til 

Waabens bog om fængslernes historie). Flytning af arkivalier fra Strandgade sker løbende og 

forventes afsluttet efter sommerferien.  

En første gennemgang af arkivalierne pågår for tiden under ledelse af Ole Hansen. 

 

 

4. Uddannelsesdag 

 

Jørgen Bang orienterede om, at der den 16. juni blev afholdt en uddannelsesdag for fængslernes 

museumsmedarbejdere. På uddannelsesdagen blev planerne for etablering af en særudstilling i 

forbindelse med Kulturnatten i oktober 2011 drøftet. Derudover var der mulighed for at drøfte 

planen for de kommende uddannelsesdage, hvor følgende temaer forventes taget op: 

 Udstillingsmetodik 

 Digital registrering 

 Billedarkiv 

 Plancher 

 Samarbejdet med Landsarkiverne 

Bestyrelsen godkendte, at informationsgruppen arbejder videre med planerne om at arrangere 

uddannelsesdage. 

 

 

5. Kulturnatten den 14. oktober 2011  

 

Jørgen Bang orienterede om, at Københavns Fængsler i en årrække har ladet Nytorvs Fængsel indgå 

i den Københavnske kulturnat.  

Informationsgruppen har foreslået, at arrangementet i år udvides med forbygningen, hvor 

Fængselshistorisk Selskab etablerer udstillinger på etagerne, og hvor medlemmer af Selskabet vil 

være til stede for at fortælle om de udstillede genstande samt for at besvare spørgsmål.  

Planen for Kulturnatten har været drøftet med repræsentanter for institutionernes fængselshistoriske 

samlinger, og de har alle givet tilsagn om positiv medvirken til arrangementet.  

Det er hensigten, at de genstande, der skal udstilles, skal komme fra de lokale fængselshistoriske 

samlinger. 

 

 

6. Årsskrift 2011 

 

Indholdet i det kommende årsskrift har været drøftet mellem Tine Vigild, Jens Tolstrup og Torben 

Rasmussen. 

Der arbejdes med følgende emner: 



 

 Straffelejren Fårhus     v. Henrik Skov Kristensen 

 Danmarks arresthuse    v. Peter Garde 

 ”Kommodens” historie   v. Peter Kramp 

 Lynettens historie v. Henning Nordestgård og Jens 

Tolstrup 

 Horsens museums arbejde med genstande fra fængslet v. Maria Briese 

Bestyrelsen tilsluttede sig tankerne omkring årsskriftet for 2011.  

 

 

7. Orientering fra informationsgruppen 

 

Torben Rasmussen orienterede om, at informationsgruppen udover de allerede nævnte sager 

arbejder med grundlaget for en ny hjemmeside, medlemsinformation i øvrigt samt besvarelse af 

henvendelser om fængselshistoriske spørgsmål. 

 

 

8. Jubilæer 

 

Jørgen Bang orienterede om, at Arresthuset i Odense har 150 års jubilæum den 19. december 2011. 

Jens Tolstrup har planer om, at der skal udgives en mindre publikation, hvis der kan findes penge til 

det.  

Det er tanke at få Peter Garde til at uddybe sin artikel i ”Danmarks arresthuse”. 

 

Anstalten ved Herstedvester markerer sit 40 års jubilæum som selvstændig anstalt den 16. august 

2011.  

 

Statsfængslet i Nyborg har 100 års jubilæum den 12. juli 2013. Fængslet har planer om, at der skal 

udgives en jubilæumsbog. Historiker Peter Fransen søger kulturfondsmidler med henblik på at 

kunne blive frikøbt en periode for at hellige sig dette arbejde. Bogen vil naturligvis blive trykt i 

Nyborg. 

 

I anledning af, at arbejdsdriften har 100 års jubilæum i 2013, er det aftalt med Peter Larsen 

(Ressourcestyringskontoret), at Fængselshistorisk Selskab medvirker ved udarbejdelsen at en 

publikation i anledning af jubilæet. De nærmere enkeltheder er endnu ikke fastlagt. 

 

 

9. Eventuelt 

 

Det blev aftalt,  at bestyrelsens næste møde afholdes på Nytorv den 28. september 2011.  

Bestyrelsesmødet er efterfølgende blevet aflyst. I stede indkaldes bestyrelsen til møde den 1. 

november 2011kl. 13.00 på Nytorv. 

 

Efter bestyrelsesmødet deltog bestyrelsen i åbningen af udstillingen ”Fange nr. 75 – Alberti og 

fængslet i Horsens” på Horsens Museum. 

 


