


Mozart Lindberg i Horsens Tugthus 

60 år i fængsel 
 
Mozart Lindberg er formodentlig den fange i Danmark, der har siddet længst tid i fængsel – næsten 60 år 
sammenlagt blev det til i perioden 1901-1963. Heraf afsonede han 25 år i Horsens. 
 
I 1938, efter at have afsonet endnu en dom, denne gang på 16 år, blev han løsladt. Senere samme år kidnap-
pede han en præst i Gram syd for Ribe. Præsten slap uskadt fra hændelsen, og Mozart Lindberg blev atter 
anholdt og denne gang blev han idømt en tidsubestemt forvaringsdom. Mozart Lindberg hævede efterføl-
gende, at kidnapningen var et forsøg på at gøre opmærksom på hans forrige dom på 16 år, som han mente 
var uretfærdigt idømt. 
 
Lindberg er, udover sine forbrydelser, kendt for en lang række flugtforsøg fra sin tid som indsat. Lige så 
ihærdig han var til at udtænke nye flugtforsøg, lige så uheldig var han, når det kom til udførslen. Det lykke-
des ham aldrig at flygte. 
 
I 1963 blev han udskrevet på prøve – på dette tidspunkt var han 82 år. 



Mozart Lindbergs disciplinærstraffe 
 
Mozart Lindberg sad fængslet i Horsens i sammenlagt 25 år. Han blev flere gange idømt disciplinære straf-
fe. 
 
Den 25. maj 1904 blev Lindberg idømt 15 slag med den nihalede kat. I 1905 blev han idømt 9 slag rotting for 
”groft brud på fængselsordenen”. To måneder senere kom han op og slås med en medfange. For det fik han 
to gange 24 timer i mørk kachot, det vil sige isolation i fuldstændig mørke. 
 
I 1906 fik Lindberg to gange 48 timers mørk kachot. 
 
I 1907 fik han 15 slag kat for ”forfærdigelse og besiddelse af ureglementerede genstande, forsøg på undvi-
gelse og ulovligt skriveri.” Lindberg havde med andre ord forberedt en flugt, men var blevet opdaget og blev 
nu straffet. Det afholdt ham dog ikke for at prøve igen. 
 
I 1908 kom han så langt til at udføre flugtforsøget, men han blev opdaget og fik 15 slag kat. Derefter fik 
han ikke flere korporlige straffe, men blev idømt vand og brød et par gange. 
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Læge Vinde om Mozart Lindberg 
 
”Fange No 19, Mozart Lindberg, der efter sit mislykkede Flugtforsøg indlagdes til 
 Observation paa Sygehuset den 26/6 D.A., har i den forløbne Uge befundet sig vel, har spist meget 
rigeligt, havt sin Fordøjelse i Orden og har sovet godt om Natten. Han har læst meget og været fuld-
stændig rolig, naturlig og høflig i sin Optræden. Han taler fornuftigt, og ræsonnerer rigtigt og med 
går Omtanken, han har gjort fulst. Indtryk af at være ved sin Fornufts fulde brug. Han har vistnok 
under hele sit Ophold her i Anst. været stærkt optaget af lyst til at erhverve sig herostratisk Be-
rømmelse har Jens Nielsen som Forbillede ved at begaa en eller anden Forbrydelse her i Anstalten. 
Han kan taale korporlig Straf. P. Vinde” 
 
(Brev fra P. Vinde, Lægen, Straffeanstalten ved Horsens, til Inspectionen, 1908) 
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Og udover den tvungne kirkegang skulle præsten præge fangerne moralsk gennem personlige samtaler. 
Først i 1933 blev en ophævelse af den tvungne kirkegang i danske fængsler gennemført, men i Horsens hav-
de det været en realitet siden 1924, hvor fængselspræst Axel Holm fik den afskaffet. 
I religionen ligger også håbet - om tilgivelse, skyldfrihed og retten til Guds kærlighed. I kirken er menne-
sket lige, kun Gud er over os. Selv hvis man ikke tror på Gud, kan rummet med sin udstråling, og præsten 
med sin tavshedspligt, tilbyde en pause fra straffen. 

Kirken ligger, som et hjerte, midt inde i det store bygningskompleks. det er ikke et tilfælde. 
Troen var en vigtig del af forbedringstanken, da fængslet blev bygget. Sammen med den hårde disciplin og 
isolationen, var det religiøs prægning, som skulle forme fangerne. derfor blev der ikke bare bygget en kirke, 
der blev også oprettet et embede som fængselspræst.  

Oprindeligt var kirkerummet indrettet, så fangerne sad i afskærmede enkeltmandsbokse, der var anbragt 
trappevis. Derved kunne fangerne ikke komme i kontakt med hinanden. Langs den nordlige væg var der en 
balkon, hvor personalet og deres familier sad bag et forhæng. Efter ombygning i 1924-25 blev kirkerummet 
indrettet med almindelige kirkebænke i samme plan. 

Historien 
Fra åbningen i 1853 har fængslet ud-
gjort et selvstændigt sogn med egen 
præst. Sognet omfattede fangerne 
samt det personale (inkl. deres famili-
er), der boede på fængslets område. I 
1975 fik fængselskirken det officielle 
navn "Vestermark Kirke" efter den by-
del, hvor fængslet ligger. 
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Kirkens inventar 
En stor del af kirkerummets inventar er lavet af fan-
ger og værkmestre fra fængslet. Lysekronerne er 
f.eks. designet af J.H. Wandall, som var fængselsin-
spektør fra 1921 til 1932. Lysekronerne blev fremstil-
let i fængslets snedkeri i 1924-25. Men rigtig mange 
af de ting, der udsmykker kirkerummet, er fremstillet 
af fangerne. Altertavlen er eksempelvis malet af en 
fange i 1941. Motivet er fra Det nye Testamente og 
maleriet er en kopi af et maleri lavet af den tyske 
kunstner Geinrich Hafmann i 1882. 
 
 

Bederum 
I 1944 indrettede den daværende fængselspræst Carl Lomholt et bederum for muslimske fanger. Bede-
rummet ligger i et lokale, der støder op til kirkerummet. Hver fredag samledes en lille menighed af muslim-
ske fanger. Rummet måler 5,4 x 1,7 m og er afskærmet fra kirkerummet med et højt panel og et hvidt klæ-
de. I bederummet var der bedetæpper og koraner samt et billede af Kabaen i Mekka. 
 
Katolsk kapel 
I 1950'erne blev der indrettet et lille kapel for katolske fanger i en nedlagt celle i sydfløjens kælder. Cel-
lens mål var 4,48 x 2,80 m. I rummets højtsiddende vindue blev der indsat et glasmaleri. der viser Helligån-
den i en madaljon. Da det lille kapel blev nedlagt i 1970'erne gav man inventaret fra kirkecellen til den ka-
tolske menighed i Horsens. Efter nedlæggelsen af det katolske kapel blev der jævnligt afholdt messe ved 
en katolsk præst i fængslets kirke. 

Ved en renovering af kirkerummet i 1990'erne 
stod fanger og værkmestre for den meget fine 

udsmykning af kirken - blandt andet blev alt træ-
inventar malet i hvidt, guld og blåt og en fange 

lavede alterbordet og prædikestolen efter teg-
ning af arkitekt Mogens Svenning. 
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