Fængselsbetjent Age Egholm er den kyndige guide ved rundvisningerne pa fængselsmuseet de kommende mandage. Her viser
han et solidt pengeskab, der stammer fra fængslet i Amstrup
ved Horsens, som nu befinger sig pa fængselsmuseet . (Arkivfoto)

Nu kan alle se
fængselsmuseet
Statsfængslet Abner portene
Tusindvis af mennesker fra hele Danmark
besøgte sidste år Horsens Museum, da en del
af fængselsmuseet var
rykket udenfor murene. Det egentlige museum i Statsfængslets
kælder har derimod
været lukket land for
de fleste. Men i sommer
får alle chancen for at
kigge indenfor og se hele fængselsmuseet .
Det er Horsens Turistforening, der har formået
fængselsinspektør Jørgen Bang til
at give tilladelse til at museet
åbnes i sommer. Det er også
Turistforeningen, der står
med det økonomiske ansvar
for rundvisningerne, hvor
museets primus motor,
fængselsbetjent Åge Egholm viser
rundt og fortæller om de mange genstande, de sære skæbner og historier, som knytter
sig til fængslet og dets museum.
Normalt har kun nogle skoleklasser og foreninger mulighed for at komme på besøg
museet i løbet af et år. Enkeltpersoner derimod har ingen
mulighed for at slippe indenfor. Derfor er det en helt
enestående lejlighed, turisterne
og byens borgere de kommende fem mandage far.

Mandag den 1. juli åbnes
fængselsmuseet første gang.
Der bliver rundvisning kl.
9.30 og kl. 13 hver gang. Pa
hver tur kan der højst were 25
deltagere, og man skal vre
fyldt 15 år for at kunne komme med. Prisen for at se museet er 20 kr.ogbiletrkan
købes pa Turistkontoret.

Kun få har
købt billet
- Åretundfåvimasr

henvendelser fra folk, der gerne vil ind og se fængselsmuseet, siger turistchef Anne
Kathrine Koed Jørgensen.
- Hidtil har vi altid måttet
beklage, at vi ikke havde nogen mulighed for at skaffe nogen adgang til museet, som ikke er offentligt tilgængeligt,
men kun åbnes ved enkelte
lejligheder for særlige grupper.
- Vi er derfor meget glade
for, at det nu er lykkedes os at
overtale fængslet til at åbne
portene og arrangere disse
rundvisninger for os.
- Derfor kommer det helt
bag pa mig, at der endnu ikke
er kommet særlig mange tilmeldinger til turene, men jeg
håber meget, at de bliver fyldt
op, ellers er det belt sikkert, at
fængslet ikke siger ja en anden gang, siger Anne Kathrine Koed Jorgensen. (-ann)

