
 

Den 8. juli 2009 

Referat af 

 

bestyrelsesmødet den 7. maj 2009  

på Statsfængslet Møgelkær 

 

 

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

Rasmussen, Leif Senholt og Jens Chr. Smedegaard. 

Der var afbud fra Niels Jul Nielsen 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 17. februar 2009 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. februar 2009 blev udsendt den 6. marts 2009. 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden og sekretariatet 

William Rentzmann oplyste, at der er 153 personlige medlemmer og 20 institutionsmedlemmer. 

 

Selskabet er nu blevet indmeldt i Dansk Historisk Fællesråd. Fællesrådet udsender hver uge et 

nyhedsbrev. Et eksempel på et nyhedsbrev blev uddelt til orientering for bestyrelsens medlemmer. 

Indtil videre er nyhedsbrevet sendt videre til informationsgruppen.  

Det blev derudover aftalt, at medlemsbrevet bliver sendt til de medlemmer af bestyrelsen, der 

ønsker det. 

 

William Rentzmann orienterede om, at Selskabet har modtaget Ole Malmose Jensens erindringer.  

Bogen vil blive optaget på Selskabets litteraturliste. Bogen kan købes gennem Arnold Busck. 

Yderligere har Selskabet modtaget tidligere depotforvalter Ole Jensens beskrivelse af sine 

oplevelser i Københavns Fængslers Centraldepot fra 1974 til 1999. Beskrivelsen vil indgå i 

Selskabets arkiv. 

 

Selskabet har modtaget en henvendelse fra Dansk Biblioteks Center, der ønsker at bedømme 

årsskriftet med henblik på, om årsskriftet kan optages i Dansk Artikelindeks. Der er sendt et antal 

eksemplar til Dansk Biblioteks Center. Dansk Biblioteks Center er blevet anmodet om at underrette 

os om, hvorvidt årsskriftet bliver registreret i Dansk Artikelindeks. 

 

Bestyrelsen for Ret & Straf Museet planlægger at søge om fondsmidler til indretning af bygningen 

på Nytorv som museum. I den anledning afholdes der den 25. maj 2009 møde med ministeren. 

I mødet deltager Bjarne Pedersen, Jette Sandahl og William Rentzmann. 

 

Statsfængslet i Vridsløselille har 150 års jubilæum den 5. december 2009. Der er i fængslet nedsat 

nogle arbejdsgrupper med henblik på blandt andet at tilrettelægge en lokal udstilling. 

Anstalten ved Herstedvester har 75 års jubilæum den 1. april 2010. Også her er der planer om at 

markere begivenheden. Jubilæet er drøftet med fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo, der 

planlægger at udgive en artikelsamling i anledning af jubilæet. 



 

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne 

Efter vedtægternes § 6, stk. 3, skal bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, kasserer 

og sekretær. 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte som hidtil med 

 Formand  William Rentzmann 

 Næstformand   Jørgen Bang 

 Kasserer   Torben Rasmussen 

 Sekretær   Leif Senholt 

 

4. Evaluering af den ordinære generalforsamling 

Bestyrelsen konstaterede, at generalforsamlingen havde det største fremmøde, der hidtil har været 

ved generalforsamlingerne. Der var stor tilfredshed med fremmødet. 

 

Foredraget passede glimrende til forsamlingen, og der var i bestyrelsen enighed om, at der er god 

grund til at planlægge næste års generalforsamling efter den samme model, som blev anvendt ved 

dette års generalforsamling. 

Bestyrelsen besluttede, at der skal rettes henvendelse til Hans Jørgen Engbo for at undersøge, om 

han vil holde et foredrag om Anstalten ved Herstedvester i anledning af 75 års jubilæet. 

 

5. Orientering fra arbejdsgrupperne 

Informationsgruppen 

Torben Rasmussen orienterede om, at informationsgruppen har givet oplysninger til Politiken, der 

har skrevet en mindre artikel om fjederklemmens historie. 

Det blev aftalt, at museet på Møgelkær fremstiller en videosekvens, hvor man kan se, hvorledes 

fremstillingen af fjederklemmer foregik 

 

På hjemmesiden har der fra 1. januar 2009 til den 3. maj 2009 været 200 nye besøgende.  

 

Fængselsorkestrene 

Leif Senholt orienterede om, at arbejdsgruppen vedr. fængselsorkestrene holdt møde umiddelbart 

inden generalforsamlingen. Det er planen, at der skal udarbejdes en plakat for hvert af 

fængselsorkestrene. 

Bestyrelsen fik forevist den plakat, der er udarbejdet om orkestret i Nyborg. 

 

Fængselskirkerne og –præsterne 

Leif Senholt orienterer om, at arbejdsgruppen vedr. fængselskirkerne og –præsterne holdt møde i 

forlængelse af generalforsamlingen. Der er god gang i arbejdet med en beskrivelse af 

fængselskirkerne. Det er planen, at arbejdet skal munde ud i en artikel i årsskriftet for 2010. 

 

Direktoratets historie 

Torben Rasmussen orienterede om, at arbejdsgruppen nu har planlagt rammen for en bog om 

direktoratets historie. 

Forfatterne bliver Martina Henze, Peter Frandsen, Hans Jørgen Engbo og Hans Henrik Brydensholt. 

Jubilæumsbogen finansieres af direktoratet, og den forventes at udkomme i forbindelse med 

direktoratets 100 års jubilæum i oktober 2010. 



 

Arbejdsgruppen har yderligere overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at tilrettelægge et 

arrangement, hvor forfatterne i forbindelse med jubilæet kan forelæse over deres emne.  

 

Bogen ”Danmarks Arresthuse” 

Torben Rasmussen orienterede om, at arbejdsgruppen har forespurgt to fotografer, om de vil 

medvirke til gennemførelsen af projektet. Begge var interesserede, men da deres krav var meget 

forskellige, har arbejdsgruppen peget på fotograf Svend Erik Andersen, der tidligere har medvirket 

som fotograf for bogen ”Danmarks Tinghuse”. 

Det er planen, at fotograferingen skal påbegyndes i maj-juni 2009. 

 

6. Det kommende års opgaver 

Medlemsinformation. 

Hidtil har medlemmerne modtaget information ved udsendelse af referat fra generalforsamlingen 

samt ved lejlighedsvis udsendelse af nyhedsbreve.  

Derudover kan medlemmerne på hjemmesiden indhente information.  

Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre i det samme spor i det kommende år. 

 

Besøg på fængslernes historiske samlinger. 

Hidtil har hvert andet bestyrelsesmøde ligget i direktoratet, medens de øvrige har været placeret på 

steder, hvor der arbejdes med fængselshistorien. Bestyrelsen drøftede, om der fortsat skal være den 

balance i placeringen af bestyrelsesmøderne.  

Bestyrelsen besluttede, at den i det kommende år besøger Kærshovedgård. 

 

Arbejdsgrupper. 

Hidtil har bestyrelsen etableret fem arbejdsgrupper: 

Informationsgruppen,  

Fængselsorkestrenes historie 

Direktoratets historie, arbejdsgruppen har holdt sit første møde den 14. april 2008. 

Fængselskirkernes og –præsternes historie 

Udgivelsen af bogen ”Danmarks Arresthuse” 

 

Bestyrelsen besluttede, at der fortsat skal arbejdes i de fem arbejdsgrupper. Der var ikke forslag om 

etablering af yderligere arbejdsgrupper. 

 

Museet på Nytorv. 

Bestyrelsen ønskede, at der arbejdes videre med planerne om etablering af et Ret & Straf Museum 

på Nytorv. 

 

Uddannelsesdage. 

Der resterer kun 1 uddannelsesdag. Den afholdes den 29. maj 2009 på Søbysøgård. 

Aage Egholm omtalte uddannelsesdagene meget positivt. Han tror, at uddannelsesdagen vil være 

meget inspirerende for deltagerne i deres arbejde med de lokale samlinger. 

Det blev aftalt, at deltagerne på den sidste uddannelsesdag skal have lejlighed til at fremkomme 

med deres vurdering af uddannelsesrækken. 

 

 

 



 

Udgivelser og salg af materiale af fængselshistorisk interesse. 

Leif Senholt orienterede om sine foreløbige overvejelser omkring årsskriftet for 2009. Han fandt, at 

der bør indgå en erindringsartikel i årsskriftet. Derudover bør der være en artikel om Vridsløselille 

(der har 150 års jubilæum), en artikel af Frank Bøgh og endelig en artikel om de genstande, der er 

udlånt til Faaborg Kulturhistorisk Samlinger. 

Det er hans forventning, at artiklerne kan være indsamlede inden den 1. december 2009. 

 

7. Eventuelt 

Næste møde afholdes den 30. september 2009 kl. 11.30 i direktoratet.  

 


