
EN DØDSDØMTS MEMOIRER - Den landskendte forbryder Jens Nielsen var en ivrig skribent under sine sidste lange
fængsels-ophold . I 1884 skrev han sine memoirer og to år- senere en selvbiografi. Bøgerne  forsvandt imidlertid, og i mange år
regnede man dem for tabte. Først 100 år senere dukkede Jens Nielsens ”Levnetsløb"  op hos familien til den tidligere f ngselsprst,
Haufstrøm. Samtidig fandt vagtmester Aage Eghoim  under oprydning i et rum på fngslet en pose med Jens Nielsens breve til
familien, korrespondance fra Justitsministeriet og så sandelige også Jens Nielsens selvbiografi i to blå stilehæfter. - Jeg har længe
vidst, at Jens Nielsen skrev bøgerne, men i 1940 regnede man dem for tabte. Derfor er det noget af et kup, at de dukkede op, så de
kunne blive udstillet i anledning af 100 ret for Jens Nielsens henrettelse i morgen, siger Aage Egholm. (Foto: Povl Klaysen)
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Fængsels-museum

udenfor  murene
Horsens Turistforening vil søge  penge hos fonde og sponsorer til nyt museum

HORSENS -
Fængselsmuseetpå
Statsfængsleti Horsens er
efterhånden så stor en tu-
rist-attraktion, at Hor-
sens Turistforening og
fængselsledelsen nu
planlgger at flytte
rædsels-kabinettet«
udenfor ringmuren.

- Vi har landets bedste mu-
seum aft den karakter. Men
den forventede stigende strøm
af gster kan vi ikke blive ved
med at lukke folk ind på
fængsels-området . Derfor er vi nu
ved at kigge os om efter nye
lokaler ude i byen, fortller
formand for Horsens Turist-
forening, Birthe Christian-
sen.

Turistforeningen har afsat
50.000 kr. til en indledende
planl gnings-fase, så ram-
merne og udformningen af et
"åbent"  fængselsmuseum kan
blive afstukket.

- Til n ste r vil vi rejse et
tilsvarende beløb. Når  vi ved,
hvordan projektet kommer til
at se ud, vil vi søge  sponsorer
og fonde om hjælp til finansie-
ringen, siger Birthe Christi-
ansen.

For at fa stablet en ordenlig
portion penge sammen, vil tu-
ristforeningen forsøge at skaf-
fe en kendt protektor.

- Det kunne være et folke-
tingsmedlem eller allerbedst
Dronningen, siger turist-for-
manden.

Arrest ideel
Indtil videre har

fængselsmuseet haft M udstillinger

udenfor fngslet med re-
kord-agtige besøgstal. De
begrænsede sommer-rundvis-
ninger i turist-sæsonen har
heller ikke kunnet dæmpe
folks interesse for et frivilligt
gys.

- Horsens har ry for at være
en fængslende  by. Det kan vi

vende til noget positivt ved at
vise den særprægede samling
frem permanent, mener Bir-
the Christiansen, som også
gerne så museet brugt præ-
ventivt i SSP-regi og for

skolebørn.
Den gamle arrest i Rådhus-

gade er ifølge Birthe Christi-

ansen det ideelle sted for et
fængsels-museum  med gode
parkerings-forhold bag råd-
huset. Men museet er efter-
hånden så stort, at det kræver
1500 kvm. En forespørgsel til
Direktoratet for Kriminalfor-
sorgen slog fast, at så meget
plads kan der umuligt afgives

med de nuværende planer for
arresten.

Museets stifter, vagtmester
Aage Egholm, ønsker selv en
løsning, der er til gavn for bå-
de kriminalforsorgen og Hor-
sens by. Gerne på

fængselsområdetlige udenfor ringmu-
ren. (g-vald)
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