Benådning af Niels Christensen Bechgaard
Allerunderdanigst Forestilling om Benaadning for forskjellige i Straffeanstalten hensiddende Fanger.
Amalienborg 3de April 1868
Christian R
b) I Horsens Tugthus:
9) Niels Christian Bechgaard, 63 Aar
Ved Højesteretsdom af 25 Juni 1851 blev han for attenteret Mord paa sin Hustru dømt til at have sit Liv
forbrudt.
Domfældte, hvis Hustru var udsvævende og drikfældig, havde længe havt det forsæt at skille sig af med
hende, i hvilket Øiemed han havde indladt sig i Forbindelse med forskjellige, samt anskaffet Giftstoffer, der
flere Gange men forgjæves var prøvede paa Hustruen. En gang havde han saaledes givet hende en
Hvedekage, hvorpaa var strøet et kviksølvholdigt Pulver, en anden Gang ___ et Fruentimmer at lave Kaffe,
blandet med Svovlsyre, til hende, ligesom han havde lovet det samme Fruentimmer en Flaske med
Svovlsyre, som han opbevarede i sit Hjem for ved Lailighed for at indgive hans Hustru den. Endvidere havde
han ofte lovet en Medtiltalt en Belønning, naar han havde faaet hans Hustru til at drikke saameget
Brændevin at hun døde deraf, i hvilken Anledning han ogsaa gav den Medtiltalte en flaske Brændevin, da
hans Hustru Ifølge med Sidstnævnte en Aften begav sig til et Hus, hvor de skulde spise en Ret Fisk. Det
lykkedes imidlertid ikke at faa hende til at drikke sig ihjel i Brændevin, hvorfor den Medtiltalte, da de igjen
forlod Huset, medtog Flasken med Svovlsyre paa ___ satte de sig i en Grøft, hvorpaa han forsøgte at faa
hende til at drikke et Glas af Svovlsyren, men da hun spyttede det ud, tog han hende i Halsen og kvalte
hende, hvorpaa han hentede Domfældte, ved hans hjælp ___ han bragte Liget Hjem.
Det maa antages, at Domfældte vel oftere har været virksom for at faa sin Hustru dræbt, men at han aldrig
har givet Anvisning paa voldsomme Midler, som han endog har vægret sig ved at samtykke i.
Af de Tilforordnede i Høiesteret indstillede 6 ham til Benådning og ved allerhøieste Reskript af 28 Juli 1851
blev paa Justitsministeriets Forestilling Livstraffen eftergivet ham mod at han hensattes til Tugthusarbeide
paa Livstid under streng Bevogtning.
Domfældte, der i 1866 blev overflyttet til Forbedringshuset, har udstaaet en Straffetid af over 16½ Aar,
under hvilken hans Opførsel altid har været god. Hans Broder, der er Gaardmand, har indgivet Ansøgning
om Benaadning for ham og er villig til at stille betryggende Sikkerhed for hans Livsophold, saaledes at han
ikke skal blive Fattigvæsnet til Byrde.
Justitsministeriet den 1 April 1868
Allerunderdanigst.
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