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Nyttige og praktiske informationer om Fængselsmuseet 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg på 
Fængselsmuseet, har jeg 
mulighed for at forberede 
mig på turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Fængselsmuseet 
 
Fussingsvej 8 
 
8700 Horsens 
 
Tlf. 76 10 00 11 
 
kontakt@faengslet.dk 

På Fængselsmuseets 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg. 
F.eks. om åbningstider. 
 
Jeg kan komme til 
hjemmesiden her:  
 
www.faengslet.dk/museum 
 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Fængselsmuseet, 
kan jeg lave en rejseplan for 
turen dertil og hjem igen. Jeg 
kan lave rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Hvis jeg kommer med bil, kan 
jeg finde vejbeskrivelse på  
https://maps.google.dk/ 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Jeg køber min billet i 
receptionen, der også 
fungerer som billetsalg. 
 
Jeg kan se priser her:  
 
https://faengslet.dk/museum
/aabningstider-og-priser/ 
 
 

Der er en garderobe indrettet 
i Detektorrummet, der ligger 
umiddelbart før indgangen, 
hvor man scanner sin billet. 
 
Det er ældre garderobeskabe 
uden lås, men jeg kan låne en 
hængelås i receptionen, så 
jeg kan aflåse det skab, jeg 
bruger. 

Jeg kan henvende mig i 
reception eller jeg kan 
kontakte en af de 
medarbejdere, der går rundt 
på museet. 
 
De bærer alle tøj med 
Fængselsmuseets logo på. 
 
 

Der er toiletter i Vestibulen, 
der ligger ved indgang til 
selve museet. 
 
Der er også toiletter enkelte 
andre steder på museet. 
 
Jeg kan se efter skiltene eller 
spørge en medarbejder om 
vej. 
 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

 
 

I forbygningnen ligger 
Spisehuset 8F, der har 
servering både indendørs og i 
Gårdhaven, når den er åben. 
Jeg kan læse mere her: 
 
https://faengslet.dk/omfaeng
slet/sp8f/ 
 
Jeg kan nyde medbragt mad 
og drikkevarer ved de borde 
og bænke, der er i gården 
mellem forbygningen og 
hovedbygningen. 
 
 

Udendørs er der grønne 
områder ved 
parkeringspladsen, hvor der 
er fred og ro. Det samme 
gælder i gården mellem 
forbygning og hovedbygning, 
hvor der også er borde og 
bænke. 
Indendørs er der flere 
opholdsrum især ved 
Rockergangen med borde, 
stole og sofaarrangementer, 
hvor der ofte vil være stille og 
roligt.  
 

Der er færrest besøgende 
fredage og søndage.  
 
Generelt er her færre 
besøgende efter kl. 13. 
 
I ferier er der generelt mange 
besøgende. 
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