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Udbryderkongen Jan Patrick Skaarup Hent PDF Forlaget skriver: Udbryderkongen Carl August Lorentzen, en
af det 20. århundredes mest berømte kriminelle, plantede sit slogan "Hvor der er en vilje, der er der også en
vej", solidt i danskernes bevidsthed, da han, natten mellem den 22. og 23. december 1949, forsvandt fra
Horsens Statsfængsel gennem en 20 meter lang tunnel. Det havde taget Carl August 11 måneder at grave

tunnelen.

Om morgenen den 23. december 1949, da Statsradiofonien efterlyste Carl August, fik det halve af Danmark
kaffen galt i halsen. Rygterne svirrede om, hvordan det overhovedet var lykkedes? Politiet samlede styrkerne
og en veritabel menneskejagt gik i gang, mens avisoverskrifterne kappedes om at fjerne opmærksomheden fra

den ellers så hyggelige juletid.

Carl August Lorentzens livshistorie, fortalt af en grandnevø, er et eventyr, en romanbiografisk mosaik,
krydret med et væld af illustrationer, der fører læseren tæt ind på livet af en ukuelig charmør og

gentlemantyv, der kunne tømme ethvert pengeskab og lænse velhavende borgere og juvelbutikker for værdier.
Men Carl August var ikke kun en ivrig tyv og virtuos udbryderkonge, han var en begavet kunstner, der

malede, tegnede, snittede i træ, producerede kunsthåndværk og derudover brillerede som habil skakspiller.
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