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Fængslet i Horsens 

I USA er Alcatraz en turistattraktion med 

mange besøgende. Men kom bare an! Nu 

har vi noget tilsvarende og på mange må-

der større i Danmark efter åbningen af det 

gamle statsfængsel i Horsens. ”Slottet” 

blev det førhen kaldt i daglig tale. Nu kal-

des museet ”Fængslet”. Stedet drives af 

Horsens Museum, og rummer verdens 

største fængselssamling. 

 

Ved en reception den 16. maj 2012 var der 

ca. 300 gæster, der med store øjne og be-

gejstring for første gang kunne bese den 

store og meget autentiske udstilling. Meget 

levende og professionelt bliver det 153 år 

gamle fængsel, dets afdelinger og historie 

fortalt efter helt moderne udstillingsprin-

cipper. Der er beskrivelser om hverdagen 

set med både fangernes og personalets 

øjne, om livet på godt og ondt i et fængsel, 

om dramatiske flugtforsøg (Mozart Lind-

berg og Carl August Lorentzen), om den 

mest kendte fange, justitsminister og stor-

svindler Peter Adler Alberti, og om den sid-

ste henrettelse med økse den 18. novem-

ber 1892. Jo der er det hele - tørre fakta 

formidlet, så de ikke virker tørre, men også 

spændende genstande og historier med 

drama og kulør!  

Ved receptionen deltog naturligvis mange 

”gamle” fængselsfolk, og gang på gang lød 

det under rundvisningen: ”Jamen det er jo 

stort set, som jeg husker det ...”, ”Kan du 

huske ...”, ”Var det ikke ham, vi havde hos 

os, som ...” og mere i samme stil! 

 

 

Den 17. maj 2012 åbnede stedet så for 

publikum. Udover museum indeholder 

Fængslet faciliteter til brug for møder og 

koncertarrangementer. Der er mulighed for 

gigantiske koncerter – ”Metallica” spillede 

for ca. 40.000 mennesker den 6. juni 

2012. 

Forud er gået et stort og flot arbejde med 

indretning, udstilling og beskrivelse af 

Fængslet i Horsens, der for folk i alminde-

lighed kun var kendt af navn og som et 

lukket, mystisk og uhyggeligt sted. 

Vi kan varmt anbefale et besøg i Fængslet. 

Det er spændende - ikke bare for gamle 

fængselsfolk, der ”husker”, men for alle 

aldersgrupper uanset forudgående kend-

skab til denne lukkede verden. 

Planlæg derfor et besøg! Tag familie, na-

boer og venner med. Det er lige så spæn-

dende som Alcatraz, og så er det med ga-

ranti billigere (voksne 80 kr. og børn 50 kr.) 

 

Horserød den 22. juni 2012 

var en festlig, men regnfuld dag i og om-

kring Horserødlejrens Museums ti års dag. 

Horserød-Stutthof Foreningen afholdt en 

højtidelighed ved skulpturen Håbets Port, 

der er rejst som minde over kommunister-

nes internering den 22. juni 1941. 

 

Horserødlejrens Museums 10 års jubilæum 

blev markeret med taler af bl.a. den dagli-

ge leder Torben Gulnov, Frihedsmuseets 



 

museumsinspektør Esben Kjeldbæk og en 

91-årig tidligere frihedskæmper, der fortal-

te om sin tid i Horserød. 

Endelig blev Horserøds nye Fængselsmu-

seum i bygningen ved siden af Horserødlej-

rens Museum indviet. To etager med man-

ge genstande og oplysninger om Horserød 

som fængsel, men også genstande fra om-

liggende arresthuse, fx Gl. Helsingør og 

Fredensborg. 

Alt samlet og udstillet på bedste måde af 

Torben Gulnov – et kæmpearbejde, som 

han fortjener stor ros for. 

Fængselsinspektør Lene Møller-Nielsen 

åbnede udstillingen og fremhævede i sin 

tale Torben Gulnovs utrættelige arbejde for 

at skaffe lokaler til museet og hans store 

arbejde med samlingen. 

En spændende dag i Horserød, hvor der nu 

er en omfattende fængselshistorisk sam-

ling under gode bygningsmæssige forhold. 

 

Billedarkiv 

Efter sommerferien kommer der gang i 

planerne med at oprette et elektronisk bil-

ledarkiv i Fængselshistorisk Selskab. 

Tidligere overvagtmester Leif Jørgensen 

har givet tilsagn om, at han vil være primus 

motor i det omfattende projekt. 

Hensigten er, at et meget stort antal bille-

der med tiden skal lægges i et fotoarkiv, 

hvor medlemmerne så selv kan gå ind og 

søge. 

Leif Jørgensen skal i første omgang afkla-

re, hvilket system der skal benyttes. IT-

kontoret har lovet at bistå med den tekni-

ske afklaring. 

De billeder, der til sin tid skal lægges ind, 

skal selvfølgelig have så mange oplysnin-

ger om tid, sted, motiv, personer og så vi-

dere som overhovedet muligt. 

Vi vender tilbage, når vi skal bruge med-

lemmernes hjælp, men kik allerede nu 

grundigt efter i dine gemmer. 

 

Arbejdsdriften 100 år 

Helt aktuelt skal vi bruge billeder fra be-

skæftigelsen til en jubilæumsbog om ar-

bejdsdriften, der udkommer til næste år. 

Hvis du har billeder (nye og gamle), så send 

dem til Peter Larsen, Direktoratet for Kri-

minalforsorgen, Strandgade 100, 1401 

København K eller på e-mail til produkti-

onsvirksomheden; Produktion 

 

Arkivet på Nytorv 

Mange af vores lokaler på Nytorv er nu 

gjort fint i stand, og nogle af dem inddra-

ges i Københavns kulturnat, hvor Nytorvs 

fængsel er et tilløbsstykke. Men lokalerne 

er også fyldt op med en mængde historisk 

stof om Kriminalforsorgen.  Meget materia-

le er flyttet fra direktoratet og det tidligere 

Dansk Forsorgsselskab.  Det meste er na-

turligt nok i en syndig uorden.  

Ole Hansen og Preben Thygesen forsøger 

p.t. at bringe lidt orden i tingene, så histo-

risk interesserede kan få større glæde af 

arkivet.  Arbejdet skrider lystigt fremad. 

Hvornår arkivet er færdigt vides ikke, idet 

den nuværende første prioritet desværre er 

at kassere temmelig meget materiale, der 

blev ødelagt af sommeruvejret i Køben-

havn sidste år. 

 
Arrestmuseet i Faaborg 

Øhavsmuseet (tidligere Faaborg Kulturhi-

storiske Museer) under ledelse af muse-

umsdirektør Peter Thor Andersen er nu 

gået i gang med en nyopstilling af udstil-

lingen i det gamle arresthus i Faaborg. 

Udover arresten kan man nu også inddrage 

den tidligere retssal med direkte adgang til 

arresten. 

 

Fængselshistorisk Selskab bistår bl.a. Ø-

havsmuseet med genstande, der kan sige 

noget om arresthuslivet i dag, fx en ny(ere) 

celle, detektorkarm, overfaldsalarm og en 

ny uniform samt med råd og vejledning. 
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