Medlemsbrev nr. 9
Kontingent 2009
Betaling kan ske på selskabets bankkonto
nr. 6737 0143678, gerne i god tid inden
generalforsamlingen. Kontingentet for
2009 er på 50.- kr.
De af vores medlemmer der endnu ikke
har betalt kontingentet for 2008, opfordres
til også straks at indbetale dette.
Generalforsamling 2009
Datoen for generalforsamlingen er nu fastsat til torsdag den 26. marts 2009 kl.
15:30 i Direktoratet for Kriminalforsorgen,
Strandgade 100, København.
Der vil senere blive udsendt indkaldelse
med angivelse af dagsorden og mødested.
Foredrag på generalforsamlingen
Det er blevet tradition, at vi indbyder en
gæsteforedragsholder i forbindelse med
generalforsamlingen. Det kan allerede nu
oplyses, at årets foredragsholder bliver
Frank Bøgh, forfatter til adskillige bøger,
blandt andet: ’De dødsdømte’. I bogen går
han tæt på de mennesker, der blev deltagere i processen i forbindelse med henrettelserne efter besættelsestiden. Han har
foretaget en indgående research af dette
stykke voldsomme danmarkshistorie. Foredragets endelige titel er ikke fastlagt,
men temaet vil være tidens ubønhørlige
krav til fængselspersonale i forbindelse
med fuldbyrdelse af dødsdomme.
Fængselsorkestrene
Efter nogle indledende vanskeligheder ser
det ud til at lykkes at samle den arbejdsgruppe, der vil arbejde på at beskrive de
tidligere fængselsorkestres historie samt
sikre genstande med relation til fængselsorkestrene.
Arbejdsgruppen forsøger at samle folk, der
har haft tilknytning til orkestrene. Det sker
umiddelbart forud for generalforsamlingen.

februar 2009
Årsskrift 2008
Årsskriftet er nu ved at være klar til trykning og forventes også i år at være klar til
udlevering på generalforsamlingen.
Af indholdet kan nævnes følgende artikler:
Bag tremmerne
– Dansk Fængselshistorie set i lyset af
fangeberetninger
Af forskningsleder Peter Scharff Smith

Hovsa!
– et åbent fængsel i Jyderup
Af fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo

Blandt landssvigere og schalburgfolk
– om interneringslejren ’Nebs Møllegaard’
Fra fhv. arrestforvarer P. Vissing Kjeldsens erindringer

Et museum i ’kommoden’
Af Leif Senholt

Arresthuse – arkitektur og bygningshistorie
DJØF-Forlagene har accepteret at stå for
udgivelse af selskabets påtænkte værk om
de danske arresthuse på et ambitionsniveau svarende til det tilsvarende værk om
de danske tinghuse. Det forventes at udkomme i 2010 med Peter Garde, Jens
Tolstrup og Torben Rasmussen som forfattere og redaktører.
Redaktionen modtager meget gerne oplysninger fra medlemmer, der måtte være i
besiddelse af eller have viden om eksistensen af historier eller billedmateriale i
tilknytning til vore gamle arresthuse.
www.faengselshistorie.dk
Husk at besøge vores hjemmeside. Vi forsøger at holde den ajourført, og vi får løbende statistiske oplysninger om, i hvilket
omfang den benyttes.

