Det lille fængsel i Vestervig er i dag et museum. Forhuset er indrettet til kunstudstilling for lokale kunstnere.

For meget sol? Så prøv en tur i skyggen!

Træt af sol og sand? - eller bare træt af svigermor!
Så prøv en stund i "skyggen".
Det lille fængsel i Vestervig er genopstået som museum og her kan man tilbringe en stund bag tremmer - i fred og ro, som i gamle dage.
Retsbygningen Thinghuset er hjemsted for en kreds af lokale kunstnere og kunsthåndværkere.
Kunsten er gratis - men det koster en "Tyver" at slippe af med svigermor for en stund!
Lidt historie:
Thinghuset er opført i 1833 med 4 fængselsceller, retslokale og bolig til arrestforvareren. Huset er det første i det vi i dag kender som Vestervig. Arresten er
ca. år 1900 udvidet med yderligere 4 celler og en fængselsgård.
Arresten fungerede frem til 1949 og har stort set stået uberørt hen siden. Malene Schwartz`s farfar Otto Georg Schwartz,var herredsfoged fra 1907 til
1915. Huset er nu indrettet til Fængsels- og retshistorisk museum.

Forhuset indrettet til kunstudstilling for lokale kunstnere.

Retssalen

Carlsens kontor

Carlsen var den sidste arrestforvarer. Han blev valgt blandt 188 ansøgere og tiltrådte 1.-12.1921 og var ansat indtil 1949, hvor arresten blev nedlagt.
Han kom fra en stilling som fængselsbetjent i Vridsløselille, hvor han havde behandlet den
fængslede forhenværende justitsminister Alberti så godt, at han modtog et takkebrev fra ham.

Arresten

Arrestkøkkenet

Køkkenet var oprindeligt placeret i arrestforvarerens lejlighed i hovedbygningens stueetage.
Da kunstnerne nu råder over disse lokaler, har man valgt at placere køkkenet
i den store dobbeltcelle.

Kopper, krus, tallerkner og bestik var ens i Danmarks fængsler og arresthuse, og de var fremstillet centralt i landet.

Så er der mad

Og så hører I ordentligt efter ...

SIDSTE HALSHUGNING I DANMARK

Den 7. november 1892 blev den 29årige livstidsfange, Jens Nielsen, henrettet med økse i Horsens
Tugthus, Det var sidste gang, en henrettelse fandt sted i Danmark, når undtages de henrettelser,
der fandt sted efter krigen, hvor en række landsforrædere blev skudt.
Jens Nielsen, der hadede samfundet, var dømt for en række forbrydelser både i Danmark, England
og Amerika. Alene under sit ophold i Horsens havde han tre gange forsøgt mord på tre fængselsbetjente. Først forsøgte han at dræbe en betjent ved at kaste en tung jernskive i ansigtet på ham.
Betjenten overlevede! Det gjorde en kollege til ham også, da Jens Nielsen slyngede en mursten fastgjort i et reb imod ham. Hvorfor så bestialsk? Før de to mordforsøg, der ikke blev de eneste, havde
Jens Nielsen en periode, hvor han var stærkt religiøs indstillet. Men et afslag på hans ønske om at
komme på den fælles arbejdsstue bragte ham til nye tilfælde af galskab, der skulle koste ham livet.
Jens Nielsen var selv den første til at indrømme sit uudslukkelige had til det samfund, han levede i.
Han har i en selvbiografisk artikel skrevet, at "et enormt brændende had har bundfældet sig i mit
sind, en rasende hævntørst mod staten, og kan jeg ikke ramme den selv, må jeg knuse skallen på en
af dens håndlangere".
Jens Nielsens far hjemme i Jyderup gik under navnet "Fåretyven", og moderen var en slet berygtet
kvinde, og den foragt, der hvilede over hans familie, følte han en voldsom pligt til at bringe ud af
verden. Derfor blev han kriminel.
Først kom han på opdragelsesanstalt og så i fængsel, inden det lykkedes ham at komme til Amerika.
Her var hans opførsel imidlertid så grov, at han blev sendt hjem. På hjemrejsen satte han ild på Victoriadokken i Londons havn, hvorved der brændte for flere millioner. Ved sin ankomst til Danmark
blev han anhold.
Efter hver af sine voldsforbrydelser i Horsens Tugthus blev han dømt til døden, uden at dommen
dog blev eksekveret, men den 7. oktober stadfæstede højesteret dødsdommene, og benådning blev
afslået.
Henrettelsen foregik i en af gårdene i Horsens Tugthus. På de tre sider var gården omgivet af høje
fængselslænger, fra hvis tilgitrede vinduer folk kunne betragte aflivningen. Bøddelen, hr. Sejstrup,
og hans hjælper havde bragt "blokken" med fra København og stillede den op midt i gården. Den var
rødmalet, og fra denne side var der ned mod jorden anbragt en planke, på hvilken delinkventens legeme skulle hvile.

Kl. 5.30 om morgenen den 7. november marcherede en gruppe betjente fra Rådstuen til fængslet.
Foran hvilket der efterhånden samlede sig 300-400 mennesker. Fem minutter over 6 kom borgmesteren kørende i sin landauer, ledsaget af sin fuldmægtig. Sammen med en række af fængslets
embedsmænd, begav de sig over til den dødsdømte Nielsens celle.
Her havde der i den sidste tid bestandig stået to mand på vagt. De meldte nu, at fangen tilsyneladende havde sovet 4 timer om natten. Da døren blev åbnet, rejste han sig halvt op, så godt som
lænkerne tillod det. "Tiden er for hånden", sagde borgmesteren, "Bered Dem på at dø".
"Jeg troede ikke, det skulle ske så snart", svarede han.
Klokken var nu 6.20, og klokken 7.15 skulle henrettelsen foregå. Fangen satte sig på sin briks og
spiste et par stykker smørrebrød.
Kl. 7.10 blev han hentet og ført ned i gården. Det skuffede ham åbenbart, at der ikke var flere
tilskuere. Da han så på de forsamlede herrer, var det med et udtryk af dyb foragt.
Fængselspræsten trådte nu hen til fangen og sagde bevæget: "Din sidste time er ..."
Stukket som af en giftsnog sprang Nielsen i vejret, smuttede mellem to betjente og løb 7-8 skridt
til siden, idet han med hæs røst råbte: "Jeg har intet at tale med Dem om, Ti!". Der skete dog ikke
mere.
Borgmesteren oplæste dødsdommen og spurgte Nielsen, om han ville høre præstens ord.
Nielsen: "Nej!"
Borgmesteren: "Så Gud være med Dem da" og til bøddelen: "Vil De gøre Deres pligt",
Det lykkedes Sejstrup for et øjeblik at kaste et lidt komisk skær over handlingen, idet han bukkede let for Nielsen og sagde: "Vær så artig", Så blev Nielsen spændt fast, og langsomt hævede den
brede blinkende økse sig og skar hovedet fra kroppen. Klokken var nu 7.15.
Den lyd der hørtes, lød som når man slår en svamp mod en væg ...!

