
Vi skruer tiden tilbage på denne en dags tur til Horsens. Bag de lukkede døre oplever vi 
Europas største fængsel museum og mærker den specielle stemning krybbe helt ind un-
der huden mens vi får en rundvisning.  

Rejseprogram 

Efter endt opsamling kører vi sydpå mod Horsens. Undervejs gør vi et stop, hvor vi nyder rundstyk-

ker og kaffe. Vi gør vores første stop ved FÆNGSLET i Horsens, hvor vi vises rundt bag de lukkede 

døre. Det tidligere Horsens Statsfængsel indeholder verdens største fængselssamling. Vi bliver delt 

op i to hold á 25 personer og får en rundvisning i de gamle bygninger på 75 min. Rundvisningen gi-

ver et unikt indblik i dansk fængselsliv gennem 153 år. Rundviseren fortæller om livet inden for mu-

rene, både set fra de indsattes synsvinkel, men også de ansatte. Vi ser bl.a. celler, rockergang og 

fængselskirke, imens vi lytter til fortællinger om flugt og henrettelser. 

 

Turen fortsætter mod Industrimuseet, hvor vi først lægger vejen forbi café Gaslight, som er opkaldt 

efter Horsens tidligere gasværk. Her nydes frokosten, som består af tre tarteletter. 

Med fyldte maver bevæger vi os ind på Danmarks Industrimuseum. Vi bliver budt velkommen til 

Danmarks Industrimuseum i Horsens med en rundvisning i udstillingerne, som fortæller om produk-

tions Danmarks udvikling fra tidlig industrialisering til velfærdssamfundet i dag. Opdelingen med 

forskellige rum og huse gør fortællingen levende og virkelighedsnær. Sanserne bliver taget i brug 

under udstillingen, hvor du har mulighed for at røre, lugte og se på alt fra de gamle gader med bu-

tikker, hvor man kan gå ind og stå i selve butikkerne, besøge skolebænken og blive taget med tilba-

ge i ”den gamle skole”. Museet byder også på sportsudstilling, automobiler, Banken, tryggeriet og 

de gamle lejligheder. Én kop kaffe og et stykke kage venter på Café Gaslight inden turen går hjem-

over. Forventet hjemkomst kl. 18.30-19.30. 

Turen er ikke for gangbesværede. 

HORSENS 

-FORTIDEN INDHENTER OS 

Afgang 

DATO 



Rejsen indeholder 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Entre og rundvisning FÆNGSLET 

✓ Frokost på Cafe Gaslight eksl. drikkevarer 

✓ Entre og rundvisning  Dansk  

     Industrimusem 

✓ Kaffe og kage på Cafe Gaslight 

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter 

 
 

Opsamlingstider 

Bestilling 

Skave Turistfart Kl. 06.40 

Herning Kl. 07.40 

Hammerum Kl. 07.55 

Ikast Kl. 08.05 

Silkeborg Kl. 08.30  

Pris pr. person ,- 
  

Arrangør  

Skave Turistfart A/S  

  

Skave Turistfart A/S 

97 46 80 55  

info@skave-turistfart.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  

mailto:mail@laeserklubben.dk

