Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Medlemsbrev
Generalforsamling
Som tidligere varslet afholdes årets generalforsamling den 25. marts 2015 kl.
15.00 i kantinen på 2. sal - Direktoratet for
Kriminalforsorgen, Strandgade 100, København K.

Dagsorden er:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Aflæggelse af regnskab
4.
Fastsættelse af kontingent
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af to medlemmer til bestyrelsen
7.
Valg af suppleanter til bestyrelsen
8.
Valg af revisorer
9.
Eventuelt
I forbindelse med generalforsamlingen udleveres årsskrift 2014 til alle betalende
medlemmer.
Efter generalforsamlingen fortæller museumsoverinspektør, ph.d. Henrik Skov Kristensen om ”Træk af Fårhuslejrens historie
1945 – 1949”.
Det vil naturligvis ved samme lejlighed være muligt at købe Henrik Skov Kristensens
bog ”Straffelejren”, som beskriver Fårhuslejren som fra den 5. maj 1945 til 1949
var internerings- og straffelejr for såkaldte
"landssvigere" under retsopgøret efter 2.
Verdenskrig. Under besættelsen hed den
samme lejr Frøslevlejren og husede den tyske besættelsesmagts fanger. En meget
flot bog.

marts 2015
Fængselsmønter
Af Siegs møntkatalog fra 1973 fremgår
det, at Fængselsvæsenet i september
1949 med den Kongelige Mønts godkendelse lod fremstille et særligt møntsæt.
Dette foregik på smede- og maskinværkstedet i Statsfængslet i Vridsløselille. De er
alle uden årstal, og der er præget i alt
99.500 stk.

Mønterne har været brugt i Forvaringsanstalten og særfængslet i Herstedvester,
Statsfængslet på Kragskovhede, Statsfængslet Renbæk, Forvaringsanstalten og
særfængslet i Horsens, Statsfængslet i
Vridsløselille, Statsfængslet i Kærshovedgaard, Statsfængslet ved Nr. Snede.
5-øren blev allerede inddraget i 1951, idet
den kunne forveksles med de officielle gule 1-kroner, ligesom de også ved udsmugling fra anstalterne blev anvendt som 1kroner i automater.
Mønterne havde oprindelig 7 nominaler: 1,
2, 5, 10, 25, 100 og 200 ører. 1-, 2- og 5ører var af messing, 10- og 25-ører af kobber og 100- og 200-ørerne var i ”kobbernikkel”.

Bogen koster 300 kr.
Der henvises i øvrigt til Jørgen Sømods
publikation ”Fængselsmønter” fra 2002
udgivet af Kriminalforsorgens Frimærkeog Møntklub af 1985.

