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Generalforsamling 2022
Selskabet afholder ordinær generalforsamling
den 24. marts 2021 kl. 15.00 i Direktoratet for
Kriminalforsorgen, Strandgade 1, 1401 København K.

Juleaften i arresten Lemvig
Af Ove Urth

Når Urth familien kom rejsende fra det meste
af landet for at fejre jul på Rådhuset hos bedstefar, var der næsten 30 sjove onkler, tanter,
kusiner og fætre, der alle kunne sætte fut i hele
Rådhuset. Juletræet stod i fangernes arbejdsrum, som i julens anledning var ryddet for
væve og sække med kokosfibre.
Og som sædvanlig havde en fire - fem landevejsriddere sørget for at komme i arresten, eller ”Hotel Urth” som det hed blandt kendere.
Det var Sølle Søren, Anders Dragon, Vosborg
med flere, der havde fået smag på den gode
behandling, de fik hos bedstefar.
Men for Anders Dragon havde dommeren bestemt, at han skulle overføres til arbejdsanstalten i Holstebro. Skikkelig som Anders var,
fulgte bedstefar ham over på Rutebilstationen,
hvor chaufføren så skulle se efter Anders på
turen. Politiet ville så afhente ham i Holstebro.
Men Anders Dragon så sit snit til at snyde
chaufføren og forsvinde i mængden.
Kl. 22 juleaften blev der ringet. Om politiet ville
komme og hente en beruset person, der lå i en
port ved havnen. Det var Anders Dragon, iført
en middelsvær brandert og med 80 kr. på lommen, som han havde betlet sig til i løbet af eftermiddagen.
Julestemningen var genoprettet. Denne episode har tegneren Henning Gantris illustreret i
Årets gang i Lidenlund.

Bedstefar ledsager ”Anders Dragon” til arresten i
Lemvig efter hans flugtforsøg

Tid til kontingentbetaling
Så er det igen tid for indbetaling af kontingent –
100 kr. for personlige medlemmer. Indbetal på
selskabets konto i Sydbank, registreringsnummer 6737, kontonummer 0143678.
Kontakt os meget gerne, hvis
du er i tvivl om,
hvad du skylder.

Glædelig jul og godt nytår
Fængselshistorisk Selskab benytter denne lejlighed til at ønske alle et rigtig godt nytår med
stor tak for jeres støtte i endnu et meget mærkeligt år!

Bedstefar Axel Urth, 1885-1980.
Arrestforvarer i Lemvig Arrest 1923-1955
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