
Et foredrag om:
 

Udbryderkongen Carl August Lorentzen
Foredrag om Carl August Lorentzen, der gravede sig ud af Horsens Statsfængsel i 1949 – 
holdt af en grandnevø – Jan Patrick Skaarup

Flugten i 1949

Natten mellem den 22. og 23. december 1949 forsvandt Carl August Lorentzen fra celle 
nr. 7 i Horsens Statsfængsel. Indtil en vaks betjent opdagede et hul bag et vægskab, 
forstod ingen, hvordan han i alverden var undsluppet. Nu viste det sig, at Carl August 
igennem adskillige måneder havde gravet en tunnel ca. 20 meter under fængselsgården 
og op i kartoffelkælderen under fængselsinspektørens hus. Herfra forvandt Carl August ud 
i friheden tidligt om morgenen den 23. december 1949.

Et vældigt postyr satte i gang. Carl August blev efterlyst samme morgen kl. 8.00 i  
Radioavisen. Politistationer over det ganske land blev informeret, og det myldrede med 
uniformerede betjente overalt på egnen omkring Horsens. I en stadig strøm væltede det 
ind med telegrammer, fordi folk mente de havde set Carl August, først i den ene ende af  
landet og så i den anden. Men. Carl August var forsvundet. Indtil han tilfældigvis blev 
fanget i et spisekammer i den lille by Ølsted, hvor han var brudt ind. Kun få dage efter 
flugten og få kilometer fra fængslet. En gårdmand havde fanget ham en sen aftentime og 
få timer senere blev han ført tilbage til fængslet, træt, tynd og udmagret. En spektakulær 



flugt var endt, og Carl August kom igen bag tremmer.

Carl August Lorentzen blev født på Frederiksberg den 11. oktober 1896. Han var nummer 
to i en børneflok på 4, ganske få år efter den yngstes fødsel blev familien opløst på grund 
af faderens alkoholproblemer. Den ældste, Ellen, kom med moderen, Carl August med 
faderen og snart efter på børnehjem. Den tredje Vilhelm Edvard blev bortadopteret, og den 
yngste, Elise, blev anbragt på et spædbørnehjem ved Corselitze på Falster.

Få år senere startede en forbryderkarriere for Carl August. Allerede da han var 16 fik han 
sin første dom, og da han døde i Horsens Statsfængsel den 1. juni 1958, var han brudt ud  
af fængsler og institutioner 9 gange. Han havde tilbragt det mest af sit liv i fængsler, kun  
omkring 5 år af sit voksne liv, nød han et liv uden for fængslerne. 

Foredraget er en fortælling om et liv på kanten af loven, om en mand, der var inkarneret 
indbrudstyv, men også en høflig og beleven mand, der var respekteret af både andre 
indsatte i fængslerne og ordensmagten tilligemed. Han var kunstner og kunsthåndværker 
og i dag kan man se mange af hans værker i Fængselsmuseet i Horsens Statsfængsels 
gamle bygning.

Om foredragsholderen.

Jan Patrick Skaarup er grandnevø til Carl August, idet hans farmor var storesøster til Carl 
August. Derfor har han haft adgang til en masse spændende dokumenter, som er blevet til 
en bog om Carl Augusts ganske liv. Bogen udkom som e-bog i april 2015, en trykt version 
følger i August 2015. 

Der kan læses mere om bogen og Carl August på denne hjemmeside:

www.udbryderkongen.dk eller her:  Udbryderkongen på Facebook: 

Foredraget varer ca. halvanden time med tid til spørgsmål efterfølgende.

Krav til lokale:

Ingen særlige krav til størrelse, men dog gerne adgang til projektor og lærred.

Antal deltagere: mellem 15 og 100, afhængigt af adgang til mikrofon.

Pris: indhent tilbud

Kontakt: janskaarup100@gmail.com

Tlf. 00 45 26 22 19 56
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