Jens Nielsen
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Jens Nielsen var tyv fra han var en lille dreng. Senere udviklede han sig også at blive
pyroman, og da han i en alder af 21 kom til Horsens Straffeanstalt, var det med
tidligere domme fra Danmark, Sverige og England, hvor han blandt andet blev gjort
ansvarlig for, at Victoriadokkerne i London nedbrændte. Efter at have udstået den
sidste dom, vendte han tilbage til Danmark, hvor han fortsatte med at stjæle og sætte
ild på gårde. I forbindelse med en pyromanbrand blev Jens Nielsen pågrebet i
sommeren 1883, og i 1884 blev han idømt 16 års tugthus for tyveri og ildspåsættelse
og indsat i Horsens Straffeanstalt. Jens Nielsen kunne ikke overskue en dom på 16 år,
og han forsøgte tre gange at dræbe en fængselsbetjent med den hensigt at blive dømt
til døden. De to første gange blev han benådet, men den tredje gang stod
dødsstraffen ved magt. Han blev halshugget af skarpretter Seistrup den 8. november
1892 i fængslets vestre gård. Det blev den sidste henrettelse i Danmark, hvis man ser
bort fra 2. verdenskrig og det efterfølgende retsopgør.
Mordforsøg # 1
Mordforsøg på betjent Henriksen. "Vaabenet, som han benyttede, var en Slynge, der
bestod af et til den Strikkemaskine, hvorved han arbejdede, hørende skiveformet
Jernlod af 90 Kvints Vægt samt en til samme bundet Snor af den Slags, som flere
Fanger paa Afdelingen benyttede til deres Bobinrokke, hvilken han havde tilvendt sig
paa Arbejdsstuen." Beretning om Strafanstalterne 1883-1886
Mordforsøg # 2
Mordforsøg på betjent Petersen. ”Af en af Murstenene, de vejede over 2 Pd., og en
stærk Snor, som han havde forfærdiget af noget af det Tvist, han skulle bobine,
tildannede han atter en Slynge, idet han søgte at gøre den til et farligt Vaaben ved at
skærpe en Kant af Stenen." Beretning om Strafanstalterne 1883-1886
Mordforsøg # 3
Mordforsøg på sygebetjent Brandstrup. Den 2. maj 1892 kommer dr. Nibe og
sygebetjent Brandstrup ind i Jens Nielsens celle. Jens Nielsen griber et bordben, han
har løsnet fra sit cellebord, og slår sygebetjenten hårdt i hovedet. Men han rammer
med den flade ende, og ikke med sømmene. Brandstrup bliver såret og led et par
dage af svimmelhed og susen for ørerne.
Henrettelsen
Den sidste henrettelse i Danmark i fredstid, fandt sted 8. november 1892 i Vestre
gård i Statsfængslet i Horsens. Manden der skulle henrettes, var Jens Nielsen. Efter at
han havde fået sin dødsdom, blev han af inspektøren oplyst om, at han på et ikke
nærmere angivet tidspunkt indenfor 8 dage ville blive halshugget. Han fik samtidig at
vide, at de få midler han havde sparet sammen, ville gå til hans begravelse, og ikke,
som han havde ønsket, til bøger til hans søsters børn. Allerede morgenen efter blev
han ført fra cellen ud i Vestre gård, hvor han klokken 07.15, i overværelse af blandt
andre borgmesteren, præsten og inspektøren, blev halshugget af Seistrup som var
Danmarks officielle skarpretter. I fængslets vinduer var 200 fanger tvunget til at
overvære henrettelsen. Jens Nielsen blev 29 år. ’…jeg haaber snart at se Ende paa
min elendige Tilværelse, en Tilværelse, som jeg med hver dag finder mere og mere
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utaalelig, og som jeg kun ønsker jo snarere jo heller at se Ende paa.’ (uddrag af brev
fra Jens Nielsen til hans mor den 23. september 1885)
Udsnit af Horsens Straffeanstalts Forhørsprotokol
’…Til det berammede Klokkeslæt 7,5 førtes Dødsdømte, bevogtet af 6
Fængselsbetjente til Retterstedet. – Han modtoges her af Politimesteren, efter at have
oplæst Dødsdommene og den Kgl. Resolution, hvilke Dødsdømte med tilsyneladende
fuldstændig Sindsro, og udtalte et ’Gud være med dig’. overgav ham til Skarpretteren.
De faa Skridt til Skafottet udførte Delinkventen i sikker Gang, knælede ved egen
hjælp paa det til Skafottet hørende Underlag og lagde til selve Henrettelses-Øjeblikket
den største Fatning for Dagen. Executionen fandt sted kl. 7,15 og udførtes i ét Hug,
Hvorefter det afsjælede Legeme af et Fangecommando lagdes i Kiste og henbares til
Fængselets Ligkapel, hvorefter det i skumringen under en Fængsleslbetjents Opsyn
bortkjørtes til Kirkegaarden.’ (Horsens Straffeanstalts Forhørsprotokol underskrevet af
inspektør Backe, 12. november 1892.)
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