
Allerede sidste år så rigsantikvar Olaf Olsen fængsels-udstilling , men han benyttede all el
dagen i gar til et genkig. Bl.a. fik han lov til at sidde i den stol, der blev brugt, når  fangerne skulle
fotograferes. Det er museuminspektør  Ole Schiorring, som ser til. (Foto: Lene Sorensen)

Museet atter bag
»Tugt og tremmer<
Rigsantikvar Olaf Olsen imponeret over lokal indsats

- Det er ikke forbaysen-
de, at en så god udstilling
som >>Tugt og tremmer“
kommer op på Horsens
Museum. For netop her
har der gennem de sidste
år været en imponerende
udvikling.

Rigsantikvar Olaf Olsen
havde masser af verbale roser
med, da han torsdag

genåb-nedefængsels-udstillingen
”Tugt og tremmer"  på Hor-
sens Museum.

Krvende opgave
Han talte om den kolossalt

krævende  opgave, det er for et
museum at dække fra oldtid
til nutid.

- I Horsens bliver det gjort
med overordentlig dygtighed.
Det er formidabelt, hvad mu-
seet far ud af sine bevillinger.
Pengene bliver brugt, så man

skulle tro, der var mange flere
kroner, end der rent faktisk
er, sagde Olaf Olsen.

- Mit ønske for museet er, at
det må blive udvidet. Der er
ikke tvivl om, at der er brug
for det - og at hver ny kvadrat-
meter vil blive udnyttet godt.

Genbrug
Allerede sidste år viste Hor-

sens Museum ”Tugt og
tremmer"  for første gang, og det
trak nsten 30.000 besøgen-
de til.Ønsket om en gentagel-
se i år er kommer bade fra lo-
kalt hold og fra det øvrige
land.

Olaf Olsen kaldte det en god
form for genbrug. Det slutte-
de borgmester Henning Jen-
sen op bag med nogle
bemærkninger  om, at et fængsel
ikke må vre en lukket ver-
den, men hele tiden må infor-
mere.

- Det er en udstilling som

denne med til, sagde han og
tilføjede, at han ikke ønskede
Statsfngslet væk fra byen.
Hvis der skal bygges et nyt
fængsel, må det gerne vre
inden for kommunegrnsen,
sagde han.

Fængslets museum
Udstillingen bygger på ef-

fekter, som i det daglige findes
i Statsfngslets museum.
Den fortæller dels om daglig-
dagen, sådan som de indsatte
oplever den, dels om nogle af
de prominente fanger, som
gennem tiderne har siddet bag
tremmerne. Det er bl.a. Jens
Nielsen, der som den sidste
herhjemme blev offentligt
henrettet, justitsminister P.
A. Alberti, Det borende X og
flugtkongen Carl August Lo-
rentzen, som gravede sig ud af
fængs let .

Udstillingen kan ses til 26.
august. (ch-r)
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