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Sjove tal om Nyborg Fængsel (del 3) 

I rækken af pudsige oplysninger er vi nu nået til 

menuplanen for juli måned 1918 i Nyborg Straf-

feanstalt: 

1. Byggrynsvælling og stegt flæsk med kartof-

ler og løg 

2. Byggrynsvælling og lobescowes (labskovs) 

3. Byggrynsvælling og biksemad 

4. Øllebrød og spegesild med kartofler og 

løgsauce 

5. Sulevælling med oksekød 

6. Byggrynsvælling og klipfisk med kartofler 

og sennepssauce 

7. Sød suppe og bankekød 

8. Bygvandsgrød med mælk og kogt flæsk 

med kartofler 

9. Byggrynssuppe med æbler og plukfisk 

10. Kålsuppe og saltet oksekød 

11. Øllebrød og spegesild med kartofler og 

løgsauce 

12. Byggrynsvælling og lobescowes  

13. Byggrynsvælling og klipfisk med kartofler 

og sennepssauce 

14. Kødsuppe og oksekød med kartofler og pe-

berrodssauce  

15. Sulevælling med oksekød 

16. Sødgrød med øl og kogt torsk med kartofler 

og sennepssauce 

17. Kålsuppe og saltet oksekød 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genåbning af Møgelkær Fængsel 

Ref: Kriminalforsorgen 

Efter næsten tre år i dvale åbner Møgelkær igen. 

Det forventes at blive til juni, og der skal være 

plads til 66 indsatte. 

 

Genåbningen af Møgelkær Fængsel er et led i 

de akuttiltag, som Kriminalforsorgen i øjeblik-

ket arbejder for at iværksætte, og som skal lette 

presset på organisationen her og nu. 

Kriminalforsorgen har i de senere år haft flere 

indsatte og varetægtsfængslede, end der reelt 

er pladser til i landets fængsler og arrester. Det 

historisk høje belæg, som i 2019 og 2020 har 

ligget på over 100 %, forventes at fortsætte i 

2021, hvor der ifølge den seneste belægsprog-

nose vil være en kapacitetsudnyttelse på ca. 

104 %. Det betyder blandt andet, at flere fængs-

ler og arrester har dobbeltbelæg på cellerne. 

Grundet covid-19 havde Kriminalforsorgen des-

uden et midlertidigt tilsigelsesstop i perioden 

10. december 2020 til 8. februar 2021. Det be-

tød et kortvarigt og midlertidigt fald i belægget 

i særlig landets åbne fængsler. Men det betyder 

samtidig, at der er oparbejdet en kø af personer, 

der skal ind og afsone, og som betyder, at der 

vil være ekstra pres på de åbne fængselsplad-

ser i den kommende tid. 

Møgelkær Fængsel blev som led i den nuvæ-

rende flerårsaftale for Kriminalforsorgen sat i 

dvale i 2018. 

I 2019 blev dele af fængslet imidlertid taget i 

brug som uddannelsescenter til Kriminalforsor-

gens fængselsbetjentuddannelse. Skolen er nu 

delvist flyttet til nye bygninger i Møgelkær 

Fængsel. 
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