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Ny direktør 
Ina Eliasen er udnævnt til ny direktør for Krimi-

nalforsorgen. Hun starter den 1. juli 2020.  

Fængselshistorisk Selskab byder Ina varmt vel-

kommen tilbage til Kriminalforsorgen. Vi glæ-

der os til samarbejdet. 

 

Møgelkær 
Kilde: Vagn Nedergaard og Fængselsforbundet 

Byggeriet af en ny skole i Møgelkær er i fuld 

gang.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Oversigtstegning af den nye skole 

 

De frivillige på museet blev meget glade, da de 

fik meddelelsen om, at bygningen med museet 

ville få lov til at blive stående i forbindelse med 

det nye skolebyggeri på Møgelkær. De var ble-

vet stillet i udsigt, at de kunne få andre lokaler 

til rådighed, såfremt museumsbygningen ikke 

kunne bestå i forbindelse med det nye byggeri. 

Det ville dog have været en meget stor opgave 

at skulle indrette museet i en anden del af det 

gamle fængsel – måske også for stor en op-

gave! 

Men bekymringerne blev heldigvis gjort til 

skamme, og bygningen fik lov til at blive stå-

ende. De dele af bygningen, som museet ikke 

bruger, vil kunne indgå i det nye skolebyggeri.  

Der har løbende været kontakt mellem museets 

frivillige og ledelsen af personaleskolen på Mø-

gelkær om at inddrage museet i undervisningen 

af de nye fængselsbetjente. Grundet travlheden 

med opstarten af skolen og nu Corona-krisen er 

disse drøftelser endnu ikke afsluttet – men mu-

seet håber og tror på, at de med deres specielle 

viden vil kunne indgå positivt i undervisningen 

af de nye fængselsbetjente. 

Museet er grundet Corona-krisen lukket, og har 

derfor måttet aflyse en række foredrag om de 

Hvide Busser på Møgelkær samt besøg på mu-

seet. De håber snart at kunne genoptage aktivi-

teterne på museet, og kunne færdiggøre drøftel-

serne om, hvordan museet skal indgå i under-

visningen af de nye fængselsbetjente. 

 

Byggeriet foregår på den ene side af vejen, som 

deler den tidligere hovedgård i to. Den side, hvor 

kirken ligger.  

Her er fire af de røde barakker blevet revet ned 

for at gøre plads til en stor bygning med under-

visningslokaler og træningssal samt tre kolle-

giehuse med i alt 24 værelser.   

  

 

 
Entreprenørmaskinerne er i fuld gang 

 

Når byggeriet efter planen står færdig i begyn-

delsen af 2021, vil der dermed være en klar op-

deling mellem skolen på den ene side af Møgel-

kærvej og fængslet på den anden side. Det vil 

altså være muligt at køre undervisning og fæng-

sel samtidig. Møgelkær er nemlig stadig et 

fængsel, som skal kunne tages i brug, hvis det 

bliver nødvendigt (og der er personale til det). 

Med byggeriet af skolen til omkring 30 millioner 

kroner må det formodes, at skolen vil være i 

drift mange år fremover. Det er altså ikke bare 

en midlertidig løsning. 

Kriminalforsorgens chef for Koncern Uddan-

nelse vil dog ikke udtale sig med sikkerhed: ”Vi 

håber det. For vi er rigtig glade for at være her, 

men vi kan selvfølgelig ikke sige noget sikkert 

om den fremtidige anvendelse af bygningerne. 

Vi ser store muligheder for også at bruge facili-

teterne til samlinger, efteruddannelse eller mø-

deaktivitet for resten af Kriminalforsorgen.”   

Hun ser det som en stor fordel, at Kriminalfor-

sorgen nu både kan tilbyde undervisning i Vest- 

og Østdanmark.   

”Med skolen i Møgelkær ser vi en større og bre-

dere ansøgerskare, end da vi kun havde uddan-

nelsescentret i Birkerød. Vi får kandidater med 

erhvervserfaring, som kan have svært ved at 

tage til Sjælland for at gå i skole. Derfor er det 

godt, at vi har fået dette tilbud,” siger chefen for 

Koncern Uddannelse. 

Siden åbningen i august 2019 har 90 fængsels-

betjentelever haft første skoledag i Møgelkær. 
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