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1. Velkomst ved William Rentzmann 

William Rentzmann bød velkommen til forsamlingen 
Han tilkendegav, at det var en historisk dag. 
Der er gode grunde til at skabe et fængselshistorisk selskab. Det er vigtigt for os alle at tage vare på 
fortiden – historien, der indeholder en rigdom af erfaring, som vi kan øse af. Dette arbejde er 
foregået i lang tid på lokalt initiativ. Men der er behov for at skabe nogle rammer for det fælles 
arbejde og et forum for debat, gensidig inspiration og udvikling.  
Men inden man gik i gang med den stiftende generalforsamling ville han bede Jørgen Selmer, 
direktør ved Københavns Bymuseum, fortælle om sine tanker om, hvad vi kan trække ud af 
fængselshistorien. 
 
 

2. Indledning ved Jørgen Selmer, Københavns Bymuseum 
Jørgen Selmer fremhævede, at Kriminalforsorgen med etableringen af et Fængselshistorisk Selskab 
fortsætter den lange tradition med bevidst at arbejde med sin historie. Der har gennem lang tid 
været arbejdet lokalt med fængselshistoriske samlinger bygget op omkring lokale ildsjæle. Han 
fandt, at Kriminalforsorgen er godt rustet til at påbegynde et fælles arbejde med etablering af 
museum/museer. Ligesom han vurderede, at etableringen af museum/museer vil have en positivt 
afsmittende virkning på de lokale samlinger.  
Han fandt, at Kriminalforsorgen afspejler udviklingen i samfundet, hvorfor det er uhyre interessant 
også for offentligheden. Museumsvirksomhed inden for dette emne kan være interessant i forhold til 
for eksempel at beskrive udviklingen omkring demokratiet og udviklingen omkring integration. 
Formidlingen vil kunne ske i forhold til kommende generationer samt i forhold til turister. 
Han vurderede, at fængselshistorien står centralt i landets kulturhistorie, og den bør indgå i en evt. 
kommende ”kultur-kanon”. Emnet har efter Jørgen Selmers vurdering perspektiver langt ud over 
Kriminalforsorgens egne rækker. 
Men Jørgen Selmer fremhævede, at ét er visionerne, noget andet er realiseringen af visionerne. Det 
vil blive et krævende arbejde for Fængselshistorisk Selskab at få en plads i museumsverdenen. 
Styrken er den hidtidige indsamling af effekter og det frivillige arbejde. Man skal huske, at alle 
museer er startet fra bunden, og det er en stor kvalitet og styrke.  
Han vurderede, at der er stor faglighed repræsenteret i form af de mange frivilliges indsats. På et 
tidspunkt opstår der et behov for supplering med et museumsfagligt, professionelt tilsnit. Det 
Fængselshistoriske Selskab kan være rammen omkring det frivillige arbejde, og Selskabet kan være 
initiativtager til at fremskaffe de økonomiske midler, der kan udvikle sagen videre. 
Afslutningsvis ønskede Jørgen Selmer held og lykke med det fortsatte arbejde med at bevare og 
formidle Kriminalforsorgens historie. 
 
 

3. Valg af dirigent 
William Rentzmann foreslog Tine Vigild som dirigent. 
Forsamling kunne tiltræde forslaget. 
 
William Rentzmann foreslog Torben Rasmussen som protokolfører. 
Forsamling kunne tiltræde forslaget. 
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Begge takkede for valget. 
 
 

4. Beslutning om stiftelse af selskabet 
Tine Vigild spurgte forsamlingen, om der var nogen af de tilstedeværende, der ville være stiftere af 
Fængselshistorisk Selskab. 
Blandt de tilstedeværende ønskede følgende at være stiftere af Fængselshistorisk Selskab: 
William Rentzmann, Knud Waaben, Erik Taylor, Anne Marie Hechscher, Annette Esdorf, Aage 
Egholm, Jørgen Bang, Annette Bang, Svend Heden Andersen, Kurt Rosenfeldt, Una Jensen, Leif 
Senholt, Jens Christian Smedegaard, Preben Thygesen, Eli Andersen, Torben Gulnov, Ingrid 
Hjarnå, Laila P. Nielsen, Jens Fjelde, Tage Pedersen, Karl Erik Bruun Pedersen, Flemming Keld 
Olsson, Kai Arly Brøndberg, Ole Hansen (vicedirektør) og Torben Rasmussen. 
 
Yderligere havde følgende, der ikke kunne være til stede ønsket at være stiftere: 
Jens Tolstrup og Ole Hansen (sikkerhedschef). 
 
På den baggrund konkluderede Tine Vigild, at der nu var truffet beslutning om at stifte 
Fængselshistorisk Selskab. 
 
 

5. Vedtagelse af vedtægter for selskabet 
Forud for den stiftende generalforsamling var der fremlagt et forslag til vedtægter for 
Fængselshistorisk Selskab. 
Tine Vigild tog udgangspunkt i det fremlagte forslag til vedtægter. Hun oplæste hver paragraf, 
hvorefter forsamlingen fik mulighed for at fremkomme med bemærkninger til forslaget. 
Der var ikke fra forsamlingen bemærkninger til de enkelte paragrafer. Afslutningsvis blev de 
samlede vedtægter sat til afstemning.  
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Det blev foreslået, at enkeltmedlemmer betaler 50.- årligt, og institutioner betaler 500.- kr. årligt. 
Begge forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 
 

7. Valg af bestyrelse 
Det blev foreslået, at der i forbindelse med denne stiftende generalforsamling blev foretaget valg af 
to bestyrelsesmedlemmer for perioden 2005 – 2007.  
Som kandidater blev foreslået Aage Egholm, tidligere Horsens, og Leif Senholt, tidligere 
direktoratet. 
Begge blev enstemmigt valgt. 
 
Yderligere blev det foreslået, at der i forbindelse med denne stiftende generalforsamling blev 
foretaget valg af to bestyrelsesmedlemmer for perioden 2005 – 2008. 
Som kandidater blev foreslået Jørgen Bang, Horsens, og Torben Rasmussen, direktoratet. 
Begge blev enstemmigt valgt. 
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Herefter vil første ordinære valg af bestyrelsesmedlemmer efter vedtægterne ske i ved 
generalforsamlingen i 2007. 
 
William Rentzmann kunne oplyse, at direktoratet har udpeget ham selv og museumsinspektør Niels 
Jul Nielsen, Københavns Bymuseum, som repræsentanter i bestyrelsen. 
 
Tine Vigild oplyste, at de faglige organisationer, der er repræsenteret i Kriminalforsorgens Centrale 
Samarbejdsudvalg, vil blive opfordret til at udpege to medlemmer til bestyrelsens. 
Bestyrelsen vil herefter konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
(Efterfølgende er Jens Christian Smedegård (Dansk Fængselsforbund) og Frede Kruse-
Christiansen (Kriminalforsorgsforeningen) udpeget som organisationernes repræsentanter i 
bestyrelsen). 
 
 

8. Valg af suppleanter 
Det blev foreslået, at Jacob Bitsch, Københavns Fængsler, og Rosa Pedersen., Arresthuset i Århus, 
blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 
Begge blev enstemmigt valgt. 
 
 

9. Valg af revisorer 
Det blev foreslået, at Janni Holst, Vridsløselille, og Helle Thaarup, direktoratet, blev valgt som 
revisorer. 
Begge blev enstemmigt valgt. 
 
 

10. Forslag til initiativer 
William Rentzmann takkede for den velvillige modtagelse af forslaget til vedtægter.  
Han fremhævede, at det nu er vigtigt at arbejdet fortsætter i de lokale fængselshistoriske samlinger. 
Det bliver bestyrelsens vigtigste opgave at støtte det lokale arbejde, og derudover supplere dette 
med fælles initiativer. 
 
Bestyrelsen vil tage initiativ i forbindelse med udgivelsen af Jan Kaarsens bog om 
Kærshovedgaards historie, og derudover vil bestyrelsen undersøge mulighederne for etablering af et 
retsvæsensmuseum på Nytorv. 
 
Jørgen Bang orienterede om tankerne om etablering af et museum omkring den historiske samling i 
Statsfængslet i Horsens. Der vil opstå en unik mulighed i forbindelse med nedlæggelsen af 
statsfængslet i løbet af 2007. 
I fængslet har man indsamlet 3.000 – 4.000 genstande siden museets start i 1953. 
Museet benyttes aktivt i kriminalforsorgens informationsvirksomhed. Museet samarbejder med 
turistkontoret, og der er ca. 4.000 besøgende hvert år. Derudover indgår museet i det 
kriminalpræventive arbejde i Horsens, og løbende udlånes genstande til andre museer. 
 
Det er planerne at skabe rammerne for et fængselshistorisk museum i det gamle fængsel i 
samarbejde med Horsens Kulturhistoriske museum.  
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Der er udarbejdet et visionspapir ”World of Crime” omkring projektet. Papiret blev udleveret til 
interesserede. 
Kommunen vil søge finansiering gennem forskellige fonde, og man tror, at der er en realistisk 
mulighed for, at museet kan etableres. 
 

11. Afslutning 
William Rentzmann takkede for den tilslutning, som fremmødet var udtryk for, og han anbefalede, 
at man straks indmeldte sig i Fængselshistorisk Selskab. 
Tine Vigild takkede for god ro og orden, og hun foreslog, at betaling for første års kontingent kunne 
ske i forbindelse med indmeldelsen. Der var mulighed for indmeldelse umiddelbart efter den 
stiftende generalforsamling. 
 
 
For protokol 
 
 
______________________________ 
Specialkonsulent Torben Rasmussen 
København den 12. juli 2005 
 
 
 
 
Godkendt af generalforsamlingens dirigent 
 
 
_______________________________ 
Kontorchef Tine Vigild 
København den 12. juli 2005 
 


