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Farvel til formanden 

 
William Rentzmann har valgt at forlade sit hverv 

som formand for Fængselshistorisk Selskab. Et 

hverv som han har bestredet lige siden Selska-

bet blev etableret i 2005. 

Det beklager vi naturligvis meget! Selskabet 

sender en stor og varm tak til William Rentz-

mann for hans arbejde med etablering og drift 

af Fængselshistorisk Selskab. 

Hans klare syn på historiens betydning i Krimi-

nalforsorgens virke, hans engagement og hans 

åbenhed over for medlemmernes forslag og ini-

tiativer havde gjort, at den platform vi står på i 

dag er hans fortjeneste. 

Det er vi alle meget taknemmelige for. 

Vi ønsker William Rentzmann alt godt fremover. 

 

Velkommen til formanden 

 
Direktoratet for Kriminalforsorgen har udpeget 

Annette Esdorf som nyt medlem af Fængselshi-

storisk Selskabs bestyrelse. Annette blev på be-

styrelsesmødet den 30. maj 2022 valgt som ny 

formand.  

Vi glæder os til at arbejde sammen med An-

nette og skal hilse fra hende, og sige, at hun er 

meget glad for opgaven, som hun vil løfte sam-

men med bestyrelsen og de mange aktive i Sel-

skabet. 

 

 

Vridsløselille  
Museumssamlingen ved det gamle fængsel i 

Vridsløselille flyttede den 19. maj fra vestre for-

bolig til østre forbolig. Der er bedre plads i de 

nye lokaler, hvilket gør det muligt at udstille 

flere effekter mv. Især flytningen af den store 

fængselsmodel var der set frem til med stor 

spænding. Alt forløb dog fint, som det kan ses 

på billedet: 

 
Nu arbejdes der på at blive klar med den nye ud-

stilling, som forventes at åbne i løbet af efter-

året. 

 

Generalforsamlingen 
Se referatet af generalforsamlingen her:  

Generalforsamling 24. marts 2022 
 

Årsskrift 2021 
Traditionen tro udkom det nye årsskrift i forbin-

delse med generalforsamlingen.  

Igen i år er det lykkedes at få produceret et præ-

sentabelt og læsevenligt årsskrift. 

I år kan man læse disse artikler: 

 De danske Forvaltninger i Horserød- og Frøs-

levlejren 1943-45 af Henrik Skov Kristensen 

 Vaneforbryder og flugtkonge af Lea Herbers 

Poulsen 

 Ene kvinde i en syg mandeverden af Peter 

Fransen. 

Hvis du har betalt kontingent, men ikke modta-

get årsskriftet, så skriv til Selskabet på neden-

stående mailadresse.  

 

God sommer 
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