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E-mail: faengselshistorisk.selskab@kriminalforsorgen.dk 

Generalforsamling  
Vi beklager meget, at linket til generalforsamlin-

gen i det seneste nyhedsbrev desværre var for-

kert. Her er det rigtige: generalforsamling 

 

Byvandring 
Mødestedet for byvandringen den 21. maj 2019 

kl. 16.00 er Bryghusgade BLOX. Turen går her 

fra til Blåtårn, videre til Nytorv, Jarmers Tårn, 

Gammel Nørreport og slutter i Stokhusgade.  

Det forventes, at hele turen tager 1½ - 2 timer. 

Historiker og formand Bjørn Westerbeek Dahl 

fra Selskabet for Københavns Historie vil være 

guide på turen, hvor vi skal se og høre om de 

tidligere københavnske fængsler. 

Det er stadig muligt at tilmelde sig turen ved at 

sende en mail til selskabet senest den 17. maj 

2019. 

 

Lukkede institutioner: 
Både Vridsløselille Fængsel, Tønder Arrest og 

Hjørring Arrest er nu helt lukkede og sat til salg 

i Freja Ejendomme. 

Vi venter spændt på at se, hvad der kommer til 

at ske med de gamle bygninger i fremtiden! 

 

Møgelkær (af Vagn Nedergaard) 

Møgelkær har som mange andre fængsler et 

museum. Det museum, som får størst opmærk-

somhed er FÆNGSLET, der er et unikt museum 

i det gamle Horsens Statsfængsel. 

Som en hjælp for fængselsmuseerne har man 

Fængselshistorisk Selskab, som blev stiftet den 

20. april 2005, og som har tidligere direktør i 

Kriminalforsorgen William Rentzmann som for-

mand. Selskabets formål er at samordne og vi-

dereudvikle interessen for fængselsvæsenets 

historie. 

 
 

Møgelkær Museums historie: 

Over en længere periode er der blevet samlet ef-

fekter, som alle har været brugt, eller er fundet 

i fængslet gennem årene. Det er for eksempel 

ulovlige effekter, dels fra indsmugling, dels ulov-

ligt tilvirket i fængslet. Personaleuniformer, per-

sonaleeffekter, gammelt værktøj samt fotos af 

udviklingen og ikke mindst dagligdagen i 

fængslet op gennem årene. Det blev derfor be-

sluttet, at en tidligere afdeling på Statsfængslet 

Møgelkær skulle indrettes til Møgelkær Mu-

seum, og museet blev indviet den 20. april 

2004. 

 
Museet har et righoldigt bibliotek af gamle lov-

bøger, betænkninger, rapporter m.m. samt et 

stort antal udklip fra aviser mv., der vedrører 

fængselshistorien. Ligeledes råder museet over 

et stort antal fotografier og film vedrørende 

fængslet.  

Museets eksistens har indtil nu beroet på frivillig 

arbejdskraft. Det er pensionerede medarbej-

dere, der har opbygget, indrettet og driver mu-

seet. Man har fast mødetid om onsdagen kl. 

9.30 – 12.00. Alle interesserede er velkomne i 

dette tidsrum. Herudover mødes man, når der er 

besøgende til museet. 

Museet modtager gerne besøg, da tanken med 

museet er at skabe kontakt til befolkningen og 

herved give et indblik i fængslets dagligdag fra 

2. verdenskrigs afslutning til frem til nu. 

I mange af disse besøg indgår også et besøg i 

fængslets kirke og kulturhus, som er opført med 

støtte fra tre fonde. 

En særlig besøgsgruppe er konfirmander der 

som et led i deres konfirmandforberedelser del-

tager i en gudstjeneste på fængslet og derefter 

aflægger besøg på museet. 

Museet har 20-30 besøg om året. Der er tale om 

grupper på op til 40 personer. Det er gratis at se 

museet.  
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