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FÆNGSLET i Horsens 

Vi har modtaget en spændende presse-
meddelelse fra fængselsmuseet i Horsens 
og iler med at orientere jer alle: 

”Efterårsferie på Fængselsmuseet 
Med en daglig, helt ny børneaktivitet og 
fem daglige rundvisninger er det let at 
blive inspireret og slippe fantasien løs 
på Fængselsmuseet i efterårsferien. 

Kunst 
”Der er lys ind imellem og forude” er titlen 
på et af Fængselsmuseet malerier. Med tit-
len har fangen sat ord på de følelser, han 
havde, da han malede maleriet. En anden 
fange har med sin kunst kommenteret dag-
ligdagen i fængslet og forholdet til de ansat-
te, mens en tredje blot har villet have tiden 
til at gå. Fælles er dog, at rigtig mange fan-
ger har udtrykt sig gennem kunst. De udtryk 
deler Fængselsmuseet med gæsterne i ef-
terårsferien. Uanset om man deltager i bør-
neaktiviteten ”Farvelader i fængslet” eller 
tager med på rundvisning om ”Fangekunst” 
er der lagt op til inspiration, indtryk og krea-
tivitet bag fængslet tykke mure. 

 
 

 
 
 
 
 
”Farvelader i fængslet” – en helt ny bør-
neaktivitet 
Som noget helt nyt kan børn i alderen fra 4 
til 10 år sammen med deres voksne deltage 
i ”Farvelader i Fængslet” og selv prøve 
kræfter med kunsten. Sammen med en af 
Fængselsmuseets formidlere kommer man 
på tæt på de steder, historier og genstande, 
der inspirerede fangerne i deres kunst. Her 
gælder det om at opleve fængslet gennem 
fangernes øjne og derefter lade sig inspire-
re og selv skabe sin egen kunst, samtidig 
med at man får en forståelse af, hvordan 
livet er i et fængsel. Og mens farveblyan-
terne svinges og garnnøglerne triller, er der 
rig mulighed for at få flere historier og svar 

på alle de spørgsmål, som besøget i 
Fængselsmuseet giver anledning til.  

”Fangekunst” – fem daglige rundvisnin-
ger 
For voksne og børn over 10 år er der mu-
lighed for at komme helt tæt på fangekun-
sten og få de historier, der til hverdag ikke 
bliver fortalt i udstillingen. Mens man be-
væger sig igennem Fængselsmuseet, vil en 
af museets formidlere fortælle om, hvad der 
inspirerede fangerne i deres kunst. Hør for 
eksempel om hverdagen på en cellegang 
og se, hvordan fangerne kunne være krea-
tive med indretning af deres celler, og 
hvordan de fortolkede det i kunsten. Se de 
farvestrålende broderier, broderet af en 
langtidsfange, der gerne ville have, at hans 
motiver skulle gøre folk glade. Og hør om 
fangen, der i det virkelige liv var en rutineret 
kunstmaler, men som kun malede kopier i 
fængslet. Efterårsferiens formidlere har en 
stor baggrundsviden og er meget garvede, 
så på en rundvisning er der mulighed for at 
få endnu mere ud af sit besøg og svar på 
sine spørgsmål. 

 

Praktiske informationer: 
Hvornår: Hele uge 42. ”Farvelader i fængs-
let” hver dag kl. 11.30. Rundvisningen 
”Fangekunst” hver dag kl. 11.00, 12.30, 
13.00, 14.00 og 14.30. 
Varighed: 60 minutter. 
Pris: 35 kr. Dertil kommer normal entré til 
Fængselsmuseet.  
Book billet på www.fængslet.dk eller tlf. 88 
77 42 00. Der er begrænset deltagerantal. 

Yderligere information: 
Afdelingsleder, Maria Berg Briese, 
mbbr@horsens.dk, tlf. 3051 9092” 
 

Billedtekst: 
Der er lys ind imellem 
og forude”, 
Fange nr. F.1995, 1987 

http://www.fængslet.dk/
mailto:mbbr@horsens.dk


 

Kom til Kulturnat  

Der er ekstra åbent for medarbejdere, 
når Nytorvs Fængsel har åbent under 
Kulturnatten i København fredag den 9. 
oktober. På Kulturnatten kan man også 
besøge Café Exit og Københavns 
Fængslers Museum  

Nytorvs Fængsel åbner igen i år porten til 
fængslet i forbindelse med Kulturnatten i 
København den 9. oktober. Mellem kl. 16 
og 18 kan alle Kriminalforsorgens ansatte 
og deres pårørende gratis komme ind og se 
fængslet, inden der åbnes for publikum. 
Husk at medbringe dit Kriminalforsorgs-
identifikationskort. Adressen er Nytorv 21. 

Ud over en rundvisning i fængslet bliver der 
mulighed for at høre fængselspræster for-
tælle om deres arbejde bag murene, se en 
af fængselsmuseets udstillinger, afprøve 
indsatsudstyr, se hvordan en cellevogn ser 
ud indefra og så videre. Kompetenceudvik-
lings-afdelingen på Københavns Fængsler 
vil også fremvise og sælge produkter, som 
de indsatte har fremstillet.  

Der vil være deltagere fra fodlænketeamet 
fra KiF København og fra Horserød. Fra 
Københavns Fængsler deltager 25 fæng-
selsbetjente, fire præster, fem sundheds-
faglige medarbejdere og omkring 15 med-
arbejdere fra Kompetenceudviklingsafde-
lingen. Derudover er narkohundene fra 
Kriminalforsorgen Syddanmark på besøg. 

 

Café Exit 
Foreningen Café Exit har også arrange-
menter på Kulturnatten. Foreningen støtter 
nuværende og tidligere indsatte til at be-
gynde en ny tilværelse uden kriminalitet. 
Der er åbent i cafeen i Saxogade 5 fra 
klokken 18 og frem til midnat, hvor man kan 
komme ind og drikke kaffe og snakke med 
brugere og ansatte om, hvad Café Exit er. 
Tidligere indsatte vil spille dæmpet musik.  

Café Exit står også for et program i Apo-
stelkirken, Saxogade 13. Her er korte kon-
certer med Fangekoret og debat og spørgs-
mål med deltagelse af indsatte, tidligere 
indsatte og en fængselspræst. Café Exit 

 
Fangekoret 
 
Københavns Fængslers Museum 
Københavns Fængslers Museum holder 
også åbent på Kulturnatten, hvor publikum 
kan komme ind og se udstillinger med hi-
storier om de Københavnske fængsler 
gennem mere end 100 år. Der er åbent 
mellem kl. 18 og 23. 

Museet ligger ved Vestre Fængsel på Ve-
stre Kirkegårds Allé 1 A. 

DR åbner ny onlineside: dr/historie 

Den 9. september blev hjemmesiden åbnet 
som en del af DR’s online kulturflade.  
Der vil dagligt komme nye artikler med ana-
lyser, tidslinjer, omtaler af tendenser i bog-
udgivelser og udstillinger samt markeringer 
af væsentlige historiske begivenheder og 
meget andet godt fra historiens vidtstrakte 
verden. 
 

http://cafeexit.dk/
http://www.dr.dk/historie

