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Generalforsamling 2021 
Selskabets ordinære generalforsamling vil blive 

afholdt den 18. august 2021 kl. 15.00 i Direkto-

ratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 

1401 København K. 

 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Jens Tolstrup og Mogens Madsen er på valg 

– begge er villige til genvalg 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Peter Fransen og Poul Pedersen er villige til 

genvalg. 

8. Valg af revisorer 

9. Eventuelt 

I forbindelse med generalforsamlingen bliver 

der serveret et let traktement. 

 

Det nye årsskrift 
Fængselshistorisk Selskab er glade for at kunne 

oplyse, at der naturligvis igen i år er udkommet 

et rigtig fint og interessant årsskrift. 

Denne gang indeholder årsskriftet følgende ar-

tikler: 

 De hvide busser på Møgelkær af Vagn Neder-

gaard 

 Sprogø – ø-anstalten for moralsk åndssvage 

kvinder af Sarah Smed  

 Fangeøen Livø – et historisk causeri af Wil-

liam Rentzmann 

 Fangedragter i Horsens af Anne Katrine Na-

gel Christensen 

 Børn og mødre i fængsel af Jørgen Mikkelsen 

 Barn i fængsel af Jens Tolstrup  

Årsskriftet bliver naturligvis som sædvanlig 

delt ud til betalende medlemmer ved gene-

ralforsamlingen jf. oven for.  

"Alt det usagte" 
Forsorgsmuseet i Svendborg viser udstillingen 

"Alt det usagte", som er skabt i forbindelse med 

et forskningsprojekt, der handler om familie-

hemmeligheder, tabuer og fortielser i forbin-

delse med psykisk sygdom. 

Fra udstillingen kan der findes en række lig-

hedspunkter til familiers håndtering af fængs-

ling af familiemedlemmer. 

Der udstilles kunstværker af Mikael Josephsen, 

Jakob Jakobsen og Heidi Fast.  

Udstillingen er skabt i et samspil mellem for-

skere og museets alternative eksperter og 

kunstnere med levede erfaringer. 

 
Den røde legetøjsbil er den sidste gave Svend fik af sin mor 

Thora, før hun forsvandt ud af hans liv, da hun blev indlagt 

på et psykiatrisk hospital i 1951. 

Udstillingen kan opleves frem til 17. oktober i 

år. 

Se mere på ”alt-det-usagte” 
 

Han skal blive siddende, til han dør 
Kilde: Berlingske.dk 

Naum Conevski har 

fået den hårdest mu-

lige straf: Fængsel på 

livstid. 

Nu fortæller Conevski 

for første gang sin hi-

storie til Anders Lom-

holt fra TV 2’s krimi-

nalmagasin, ”Station 

2” i bogen ”Livstid”. 

Bogen bygger på 12 

samtaler med Conev-

ski og 30 andre kilder, 

herunder flere fæng-

selsbetjente. 

Forfatter: Anders Lomholt (i samarbejde med 

Henrik Nordskilde). 

334 sider. Kr. 299,95. Forlag Peoples. 

Foto: Peoples 
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