
Hvor der er vilje, er der vej! 
 
Undertiden bliver jeg spurgt, om mit valg af slogan/livsmotto, ”Hvor der er vilje, er der vej” skyldes familieskab med 
den berømte flugt fra Horsens Statsfængsel af pengeskabstyven Carl August Lorentzen. Det kan jeg helt og aldeles 
afkræfte. Dels er jeg ikke i familie med udbryderkongen. Dels er mit slogan og livsmotto omhyggeligt valg med 
baggrund i min handlingsorienterede livsindstilling, ligesom det er et værdigt motto for en trafikordfører. Læs her 
historien om Carl August Lorentzen: 
 

Lorentzens fangeflugt 
Carl August Lorentzen flygtede fra Horsens statsfængsel i 1950. Han sad i 
sikkerhedsforvaring fordi han havde begået pengeskabstyverier. Han blev han anbragt i 
kælderen i fængslet. Ved siden af hans celle lå en trappe. Han havde udregnet at der måtte 
være et rum mellem cellens væg og væggen ind til trappen. Han brød cellevæggen og ind til 
hulrummet og videre ind under trappen. Derefter begyndte han at grave ned under kælderen, 
og videre ud mod porthuset der er bygget sammen med ringmuren. 

I begyndelsen gravede Lorentzen med en ske, og han fik snart brug for flere materialer. Hver 
nat kravlede han ind gennem sit skab og ind i hulrummet, og lagde jorden i hulrummet. 
Efterhånden skulle han også bruge noget til at stive loftet af med så det ikke styrtede 
sammen. Han brugte først noget fra sin seng, men fandt så ud af at løsne et trin på trappen 
over hulrummet. Han kunne nu komme op på trappen, og videre op på loftet, efter at have 
dirket låsen op med stålstråd. På loftet kunne han finde brædder og træstumper han kunne 
bruge til at stive af med. 

Da han ikke kunne have mere jord i hulrummet, bar han det op på loftet i store herresokker. 
Han bandt sokkerne fast i sit bælte og gik op på loftet og strøede jorden ud på gulvet. 
Lorentzen arbejdede på tunnelen i 1 år. Til sidst kom han ud under porthuset og kravlede op 
gennem inspektørens kældervindue og stak af. Man opdagede at Carl August Lorentzen ikke 
var i sin celle, og at der var et hul i cellemuren og over hullet var der en seddel hvor der stod: 

 Hvor der er vilje er der også en vej 
 

Carl August Lorentzen 

I mellemtiden havde Lorentzen gemt sig på et høloft, men blev opdaget af landmanden fordi 
han stjal fra spisekammeret. Lorentzen blev anholdt igen. Han døde tre år senere i fængslet. 
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