Det forhenværende Ting-og Arresthus Rådhusgade 3 - 5 i Horsens
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I sommeren 1898 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om bygningen af et arresthus i
Horsens. Der indkom tre forslag til bedømmelse. 1 præmien tilfaldt arkitekt H.F. Estrup, Horsens,
2. præmien og en ekstrapræmie tilfaldt arkitekterne R. Bergmann og Viktor Nyebølle, København.
Huset blev indviet den 30.4.1902, der var plads til 30 indsatte.
Et arresthus er det sted hvor, en person ved anholdelse af politiet bliver anbragt i varetægt, hvis
personen er mistænkt for at have begået en strafbar handling. Her skal vedkommende sidde, mens
politiet undersøger sagen. Når sagen er opklaret, bliver vedkommende fremstillet for en dommer,
(indtil det sker, er han i princippet uskyldig) Det er så dommeren, der afgør, om vedkommende skal
idømmes en fængselsdom eller en anden mildere dom end fængsel.
Huset bestod af tre etager + kælder under de to sidefløje. I kælderen var der køkken, forskellige
opbevaringsrum og fyrrum. Stueetagen bestod af modtagelse af fanger, kontor til arrestforvarer og
kontor til arrestbetjente. Desuden et antal celler og et toilet. På første sal var der celler, samt adgang
til retssalen. Anden sal bestod udelukkende af celler, hver celle på ca. 7 kvadratmeter der indeholdt
et bord en stol og et lille skab på væggen, sengen var af jern og blev klappet op ad væggen om
dagen.
Ud mod bagsiden af arresthuset var der tre gårde såkaldte(strålegårde), hvor de indsatte en gang om
dagen kunne få en lille gåtur og lidt frisk luft. Under gårdturen blev de overvåget af en arrestbetjent.
Huset virkede i 88 år som arresthus for personer, der blev anholdt af politiet og sat i varetægt,
anholdt af politiet på begrundet mistanke, men endnu ikke dømt i retten. Huset blev lukket som
arresthus i 1990, idet Kriminalforsorgen ikke længere havde brug for pladserne. Huset stod nu
delvist tomt. I 1996 åbnede huset igen, denne gang som ”Den Narkofri Fængselsafdeling” efter en
større renovering og delvis ombygning, der var nu plads til 15 indsatte. Men igen lukkede huset,
denne gang i 2006 samtidig med åbningen af Statsfængslet Østjylland på Enner mark, hvortil ”Den
Narkofri Fængselsafdeling blev overført. Huset er siden solgt af staten til privat side. Der er nu i
stedet indrettet arrestafdeling på Statsfængslet Østjylland.
Der er i 2011 36 arresthuse i Danmark. Indtil Straffelovsreformen i 1933 var der derimod 106, det
der før havde været en opgave for den enkelte by, en statslig opgave, arrestvæsnet overgik fra
kommunen til staten. I 1938 skete der en større reorganisering af politiet og i den forbindelse samt
det faktum, at det nu var statslige arresthuse, og man ønskede en mere ensartet opgaveløsning og
samtidig en besparelse, blev en lang række arresthuse nedlagt, i alt 70 arresthuse er nedlagt i
perioden (1938 – 2007).
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