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Instruktør tilbragte to
dage i fængsels-arkiv
Leder af fængselsmuseet Aage Egholm mener, at instruktøren Carsten 
Mossing har tegnet et ærligt billede af Carl August Lorentzen

Her er nogle af de kunstfærdigt udførte nøgler, som blev 
fundet i Lorentzens celle

Fængselsoverbetjent Aage Egholm viser det skab, bag hvilket C. A. Lorentzen skjulte indgangen til sin flugttunnel

Forfatteren til gårsda-
gens tv-film om »udbry-
derkongen« Carl August 
Lorentzen, Carsten Mos-
sing, spillede et fair spil, 
da han indsamlede doku-
mentarisk materiale til fil-
men »Kamp mod uret«. 
Han havde anmodet om 
tilladelse til at gennemgå 
de papirer, der fandtes på 
Horsens Statsfængsel om 
Lorentzen. Mossing fik at 
vide, at han skulle ansøge 
justitsministeriet om tilla-
delsen. Det skete gennem 
fængselsinspektør Jørgen 
Bang og fængselsdirekto-
ratet, og justitsministeriet 
havde intet at indvende.

Det fortæller lederen af 
Statsfængslets museum, 
fængselsoverbetjent Aage 
Egholm, der kendte Lorent-
zen særdeles godt. Egholm 
sad i to dage i fængslets ar-
kiv sammen med Mossing og 
gennemgik sagernes akter 
og  en række breve ,  der  
havde relation til Lorentzen, 
så filmen kunne blive dok-
mumentarisk i videst muligt 
omfang.

Skrev til alle
Der var bl.a. en masse 

breve, som var sendt til Lo-
rentzen efter den berømme-
lige juleflugt i 1949. Mange

mennesker henvendte sig til 
inspektør W. Worm og til-
bød at række Lorentzen en 
hjælpende hånd, når han en-
gang kom ud igen. Inspektø-
ren besvarede alle disse 
breve og tilføjede en forhåb-

ning om, at brevskriverne 
ville huske deres løfte.
Aage Egholm, der er godt 
tilfreds med det resultat, der 
er kommet ud af filmen, 
siger, at Mossing fik meget 
materiale. Det hele blev gen

nemgået, og fængslet skøn-
nede, hvor meget Mossing 
måtte få at se.  Efter Eg-
holms mening er der tegnet 
et ærligt billede, og at Lo-
rentzen-sagen er fulgt pænt 
op.
- Det har ikke, fortæller 

Egholm, t id l igere været  
fremme, at Lorentzen også 
lavede et flugtforsøg i no-
vember 1948, og den 8. no-
vember faldt disciplinær-
straffen. Han idømtes en 
måneds strafcelle med ar-
bejde, men uden dusør (beta-
ling for arbejdet).
- Som en usædvanlig be-

gunstigelse fik Lorentzen 
lov til at sidde i ensomhed i 
celle syv i kælderen, hvorfra 
han senere gravede sin tun-
nel.
Tilrettelagde 
tingene
- Jeg er helt overbevist 

om, at han allerede da be-
gyndte at  forberede s in 
flugt, for det var helt typisk 
for ham, at han tilrettelagde 
tingene. I de følgende måne-
der lavede han sig mange 
nøgler. Der findes menne-
sker, der, når de har set en 
nøgle, har en ide om, hvor-
dan den skal laves efter. Så-
dan var det for Lorentzen, 
og resultatet blev, at han 
kunne færdes over hele  
fængslet - bogstavelig talt, 
siger Aage Egholm.
Kom på vand og brød
- Efter sin flugt i 1949 blev 

Lorentzen ved en dom den 7. 
februar 1950 idømt straf for 
»ødelæggelse af anstaltens 
inventar, tyveri af anstal-
tens effekter samt for undvi

gelse. Han idømmes to må-
neders strafcelle med 
arbejde - men uden dusør 
og begunstigelser samt 
fem gange tre dages 
vand og brød«.
At blive idømt sikker-
hedsforvaring var en hård 
dom, og de dømte skulle næ-
sten ikke rokke med ørerne 
efter en prøveløsladelse, før 
de blev sat ind igen.

- Selvom Lorentzen efter 
eget ønske blev anbragt i 
celle syv i kælderen, kom 
han også op i fangernes 
samlingsstue, hvor han 
spillede skak og hørte 
radio. Der er for mig 
ingen tvivl om, at han 
hos sine medfanger 
købte forskellige materialer 
og noget ekstra undertøj

som forberedelse til juleflug-
ten.
- Lorentzen døde af en 
hjertelammelse den 1. juni 
1958 kun 62 år. Han havde 
den søndag følt sig utilpas 
og blev spurgt, om han ikke 
ville over på sygeafdelingen. 
Lorentzen gik med, men 
ville straks efter vende 
tilbage igen. På vej over 
gården blev han dårlig, og 
han blev anbragt på en stol 
inde i fængslet, samtidig 
med at en læge blev tilkaldt. 
Men inden han nåede frem, 
var Lorentzen faldet ned af 
stolen og var død, 
fortæller Aage Egholm.
( Egholm havde en del med 
Lorentzen at gøre i dennes 
sidste år og betegner 
ham som en efterhånden 
omgængelig fange.

Aage Egholm viser stedet i muren, hvor Lorentzen med en 
stoppenål begyndte sin tunnelgravning.
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