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Referat af bestyrelsesmøde 

den 8. februar 2022 

 

 

I mødet deltog: William Rentzmann, Peder Jørgensen, Mogens Madsen, Henny Mesnickow, Torben Rasmus-

sen, Jens Tolstrup, Sarah Smed (via Facetime) og Helle Thaarup (referent) 

 

1. Godkendelse og opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 13. december 2021: 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Opfølgning: 

 Punkt 2: forsvundet pistol fra Vestres samling. Københavns Fængsler har påtaget sig ansvaret for 

at politianmelde. 

 Punkt 7.B: Vestres folk anbefaler fortsat, at mindeplade (eventuelt den fra porten) flyttes ud til 

skulpturen. William Rentzmann skriver til Lea Bryld om dette. 

 Punkt 7.E: Anne Therkelsen har svaret på William Rentzmanns henvendelse. Der kan nu laves en 

aftale om møde i løbet af foråret. 

 

2. Økonomi: 

Helle Thaarup kunne oplyse, at Selskabets økonomi ser fornuftig ud. Udsvingene skyldes primært, at vi 

har brugt en del penge på ny hjemmeside, som heldigvis har resulteret i et større bogsalg end tidligere 

år. Endvidere har der i 2021 generelt været mindre mødeaktivitet, hvilket har ført til mindre udgifter 

under punktet ”Arbejdsgrupper – møder og transport”. 

William Rentzmann orienterede om den politiske vilje til at hjælpe os, der har resulteret i en forhøjelse 

af vores årlige bevilling til 500.000 kr. i stedet for 100.000. Bevillingen er primært rettet mod Fæng-

selsmuseum Øst, men er ikke snævert beskrevet og vil formentlig også kunne bruges til podcasts, regi-

strering og lignende. William vil tale med Ina Eliasen om, hvilke krav der stilles til os. 

Sarah Smed mente, at vi skal læne os op ad de fem søjler, som statsanerkendt museer skal leve op til 

og bedømmes ud fra; Indsamling, Registrering, Bevaring, Forskning og Formidling. 

Bestyrelsen tog med stor tilfredshed oplysningerne til efterretning. 

 

3. Hjemmeside: 

Der er stor tilfredshed med hjemmesiden. Helle Thaarup lovede at få genereret statistikoplysninger for 

antal besøgende mv. 

Torben Rasmussen havde et ønske om, at Selskabets mange billeder kan komme flere til gode via 

hjemmesiden. Helle Thaarup lovede at undersøge mulighederne. 

 

4. Våbentilladelser:                                 

Se opfølgning under punkt 1. 

Jens Tolstrup lovede at tale med Henrik Marker i Nyborg om tilladelse til opbevaring af eventuelle våben 

i samlingen, som står nedpakket i gartneriet. I den forbindelse opstod der usikkerhed om, hvorvidt Ny-

borg har fået den af William Rentzmann udsendte mail (29. august 2021) vedrørende våbentilladelser. 

Efterfølgende er det konstateret, at den alene er udsendt til samlingernes kontaktpersoner på Vestre, 

Søbysøgård, Horserød, Møgelkær, Sdr. Omme og Vridsløselille. 
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5. Podcast: 

Torben Rasmussen havde forinden mødet udsendt forslag til projektbeskrivelse for arbejdet.  

Der var bred opbakning til beskrivelsen, som blev drøftet med følgende bemærkninger:  

 Sarah Smed mente, at Jeppe Wichmann bør være ”speaker” på ”Syv fattige børn”, som hun i øvrigt 

foreslog ændring af titel på; en hovedoverskrift om ”Den sociale arv”, hvor de syv fattige børns hi-

storie tages som et nedslag i dette. William Rentzmann fandt at “den sociale arv” er for generel en 

betegnelse og i givet fald må have en tilføjelse der mere specifikt peger på, hvad podcasten handler 

om. 

 Sarah Smed foreslog, at vi i tilslutning til de forskellige podcast udarbejder undervisningsmateriale, 

som kan hentes på vores hjemmeside. Hun mente, at det ville være muligt at hente støttekroner til 

formålet.  

 Undvigelser fra Horsens bør gøres bredere, således at det er muligt at beskrive flugter fra alle luk-

kede fængsler.  

Med ovennævnte bemærkninger blev projektbeskrivelsen godkendt.  

 

6. Årsskrift: 

2021 bliver på 124 sider og kommer formentlig snart fra trykkeriet. Jens Tolstrup orienterede kort om 

artiklerne. 

Indtil videre arbejdes der med følgende forslag til artikler i 2022-årsskriftet: 

 Artikel på baggrund af William Rentzmanns rejserapporter – er modtaget i udkast-form.  

 Annette Esdorf: Straffuldbyrdelse i Danmark. 

 Audes erindringer om tiden i Sdr. Omme, Renbæk og Møgelkær. 

 Fængslet på Christiansø/Frederiksø. 

 Citadellet. 

 Fangeblade. Horsens Museum har efterfølgende meddelt, at de ikke har ressourcer til arbejdet for 

tiden. 

 Tuberkulosefanger i Nyborg v/Peter Fransen (ikke i 2022). 

 

7. Samlingerne: 

A. Vridsløselille: 

Henny Mesnickow orienterede om, at den planlagte flytning over i den modsatte bolig, nu er ændret en 

smule, således at det bliver på 1. sal i stedet for stueetagen, idet 1. salen er i langt bedre stand. 

Den 5. marts har Enggård inviteret til orienteringsmøde om udviklingsplanerne for fængselsområdet. 

 

B. Vestre Fængsel: 

Der var ikke nyt til dette punkt. 

 

C. Nyborg: 

Der var ikke nyt til dette punkt. Jens Tolstrup ville igen rykke Henrik Marker. 

 

D. Sdr. Omme: 

Jens Tolstrup, Mogens Madsen, Peder Jørgensen og Laila Pilgaard besøger samlingen i foråret. 
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E. Kragskovhede: 

Jens Tolstrup og Peder Jørgensen aftaler besøg i løbet af foråret. 

 

8. Generalforsamling 2022: 

Helle Thaarup har booket lokaler via Gitte Bonde. Forplejning er aftalt med kantinen. 

Årets foredrag står Henrik Skov Kristensen for. 

Torben Rasmussen og Henny Mesnickow er på valg. 

Der mangler fortsat et organisationsudpeget medlem. Det blev aftalt, at Peder Jørgensen forhører sig i 

Fængselsforbundet.  

 

9. Eventuelt: 

 Sarah Smed oplyste, at rapport der skal kaste lys over, hvorvidt der er sket svigt og overgreb under 

Åndsvageforsorgen (Sprogø/Livø), offentliggøres meget snart. Sarah orienterede om dette, fordi den 

kan trække paralleller til Kriminalforsorgen.  

 

10. Næste møde: 

Generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 15.00 i Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Torsdag den 21. april 2022 kl. 12.00 på FÆNGSLET i Horsens. 

 

15. februar 2022 / Helle Thaarup  


