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Nekrolog 
Af William Rentzmann 

Den 18. januar 2021 afgik dansk fængselshi-

stories nestor, Aage Egholm ved døden, 90 år 

gammel.  

 
Under sin ansættelse på det daværende Stats-

fængsel i Horsens gennem næsten 40 år sam-

lede Egholm i tusindvis af genstande fra hele 

fængslets levetid og etablerede en enestående 

samling, som blev udstillet i fængslets kælder. 

Egholm var en ildsjæl, som ikke skyede nogen 

midler for at få fat i genstande, som han mente 

var af historisk betydning. Han reddede derfor 

mange klenodier fra glemsel og undergang. 

Hans enorme flid, dygtighed, udholdenhed og 

nidkærhed blev heldigvis påskønnet af fængs-

lets ledelse, som gav ham tid og rum.  

Egholm var også en fremragende formidler af 

de historier, der knytter sig til genstandene, og 

som gør dem levende – noget som utallige sko-

lebørn og andre gæster på museet har nydt godt 

af, selvom samlingens placering inden for 

fængslets mure selvsagt vanskeliggjorde til-

gængeligheden for den store offentlighed.   

Egholm fortsatte som museumsleder efter sin 

pensionering i 1993. Han samlede og havde sin 

daglige gang på fængslet, samtidig med at han 

virkede som inspirator for de frivillige på vore 

øvrige fængselshistoriske samlinger. Han var i 

2005 med til at etablere Fængselshistorisk Sel-

skab og var medlem af bestyrelsen til 2016.  

I 2010 gik et stort ønske hos Egholm i opfyl-

delse, da Direktoratet for Kriminalforsorgen be-

sluttede at overdrage hans samling til Horsens 

Museum og Horsens Kommune med henblik på 

etablering af et stort offentligt museum i det 

gamle statsfængsel, som nu var blevet nedlagt. 

Kun på den måde kunne samlingen nemlig re-

gistreres, vedligeholdes og bevares for efterti-

den af professionelle museumsfolk og derved 

gøres tilgængelig for alle.  Samtidig blev Egholm 

ansat på Horsens Museum for at kunne knytte 

genstandene og deres historie sammen.  

Så det er ikke mindst Egholms fortjeneste, at 

Horsens i 2012 kunne slå dørene op for 

”FÆNGSLET”, som er blevet et af de største og 

mest innovative fængselsmuseer i Europa, og 

som har vundet store internationale priser.  

Egholm blev også selv belønnet for sin indsats 

med Den Kongelige Belønningsmedalje med 

Krone. Han blev i 2016 det første og eneste 

æresmedlem af Fængselshistorisk Selskab. 

I Fængselshistorisk Selskab vil vi mindes Aage 

Egholm med taknemmelighed, som den store 

inspirator han var. 

 

Sjove tal om Nyborg Fængsels tilblivelse 

(del 1) 

I forbindelse med et byggearbejde i Nyborg 

fandt man et gammelt dokument, som beskrev 

dele af fængslets tidligere historie. Vi har her 

valgt at bringe disse oplysende tal: 

Efter licitation fik følgende firmaer i 1912 byg-

gearbejder tildelt: 

Smedemester H. Hansen: kr. 7.182 

Tømrermester Colding: kr. 3.115 

Glarmester Chr. Hansen: 30 kr. 

Malermestrene Hartv. Sørensen & Søn og Chr. 

Petersen: kr. 2.000 

Jernbetonarbejde, Firmaet Schøler: kr. 50.000 

Ved opførelsen af det nye statsfængsel blev der 

brugt fem millioner mursten – fire millioner til 

bygningerne og en million til ringmuren. 

Det blev anslået, at der skulle bruges 13.000 kr. 

til opvarmning og 6.000 kr. til belysning.  

 

Statsfængslet i Nyborg 1929 

I næste nyhedsbrev kommer der flere tal … 
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