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Den 15. maj 2010 var vi i Jacobi kirke i Varde og høre ”Vridsløselille fangekor” - det blev en oplevelse udover det 

almindelige. Jeg synes ikke, jeg før har følt, at hovedet ville et og hjertet noget andet.  

Vridsløselilles fangekor består af en flok mænd, nok en 10-12 stykker i forskellige aldre, den yngste ville jeg tippe til 

ca. 30 år (han havde en fantastisk stemme) – den ældste måske 68-70 år. 

Korleder og organist ved fængselskirken er en kvinde og hun indledte selv med at sige: ”I tænker jo nok, hvor tør hun 

tage rundet i landet med sådan en flok banditter” men det kunne vi godt glemme, det gik fint.  Alle mænd, der var 

med i koret, havde fået en dom på mindst 10 års fængsel og det var først, når de havde to år tilbage af afsoningen, at 

de kunne få udgangstilladelse én gang om måneden, for at vænne sig lidt til livet udenfor. 

- Så er det hjertet, der rører på sig –  

Hun fortalte lidt om dagene indenfor murene, og koret fortalte hver især lidt om deres liv, men ikke hvad de var 

dømt for, men man kan jo selv lægge to og to sammen, for når de har fået over ti år, er det nok ikke flasketyveri, de 

er sat ind for!  

De fortalte, at det som pinte og nagede dem – var, at det gik ud over deres familie, koner, kærester og børn. Det 

skulle de jo have tænkt på noget før. 

- Så er det hovedet der tænker – 

Nogle af fangerne jokede lidt med, at de fik da mad hver dag og en seng at sove i + enkelte gange måtte de se 

farvefjernsyn. 

Men det var koret vi skulle høre og det var sange, som de selv havde skrevet og organisten havde sat melodier til de 

fleste af dem. For mit øre var der et par melodier man havde hørt før, men ellers noget andet end det man er vant til 

– men koret kunne synge, det meste på engelsk som for mit vedkommende var lidt træls, og lyden fra højttalerne var 

ikke den bedste, men det var en anderledes aften. 

- Nu kommer ”de pæne sko” ind i det hele – 

Et ældre ægtepar sad ved siden af mig på min højre side, pludselig under koncerten, puffede damen til mig og sagde 

noget – jeg forstod intet – sagde så: ”hvad siger du” – hvortil hun sagde: ”hvor har du nogle pæne sko” – ”tak” 

svarede jeg – der er aldrig nogen før, der har kommenteret mine sko. Men det er et par Gabor sko – beigefarvede 

med en mørk tå og en lav hæl! – damen selv havde et par pæne sorte Ecco sko på. Man har vel ikke arbejdet i en 

skobutik i 5 år, uden at man kan kende dem på ”travet”  

Herefter – når jeg tager de sko på – eller ser dem i skabet tænker jeg på ”Vridsløselilles fangekor” og damen der sad 

ved siden af mig.  

  

 


