
Årlige forestillinger om fangers benådning 
Oversigtsbilleder 

3/1864 Hans Peter Knudsen 49 Aar gl. 

Med _ kdom af 14 Febr 1853 er han for at have ombragt sine 2 Børn tilfunden at miste sin Hals og Hovedet 

at sættes paa en Stage. Den paagj. havde i 8 Aar levet i naturligt Ægteskab og deri avlet 4 Børn, af hvilke 2 

vare døde; efter Moderens Død vare de 2 Børn, der vare i en Alder af 5 og 7 Aar af Faderen blevne anbragte 

forskjellige Steder, hvor de dog ikke kunde forblive. Pigen fordi Faderen ikke kunde betale for hende, 

Drengen fordi Faderen ikke syntes om det Sted han var anbragt; Faderens Fortjeneste aftog imidlertid og 

han kunde derfor ikke faae Børnene anbragt og i Fortvivlelsen herover opstod og modnedes Tanken om at 

bringe dem ud af Verden, da han ikke indsaae, at deres Stilling kunde blive taalelig, naar han ikke kunde 

faae dem ordentligt opdragne, han besluttede da at aflive dem ved Drukning som den letteste Dødsmaade. 

Efter at Arrest.?  i den Hensigt 2 Gange var seilet ud med Børnene uden dog at kunne bringe det over sit 

Hjerte at udføre Gjerningen, besluttede han, der efter Andres Raad, men meget mod sin Villie om 

Formiddagen havde henvendt sig til Fattig Stiftsprovsten om Fattighjælp, og af denne var anmodet om at 

indfinde sig om Eftermiddagen for Fattigkommisionen,  endelig at udføre Gjerningen, til hvilket Øiemed han 

efter at have nydt en betydelig Mængde Brændevin, om Eftermiddagen seilede ud og efter at have seilet 

nogle Bøsseskud i opad Aaen ved Aarhus i en Hast og uden Volds Anvendelse kastede begge Børnene i 

Vandet, hvorefter han selv faldt bevidstløs om i Baaden; sin tidligere Hensigt ogsaa at drukne sig selv opgav 

han fordi han var en god Svømmer og begav sig tilbage til Aarhus, hvor han i en exalteret Tilstand paa en 

forblommet Maade omtalte Gjerningen for Forskjellige og stedse  nød meer Brændevin, hvorpaa han begav 

sig hen til Politimesteren og angav sin Brøde; Han var da i en saa exalteret Tilstand at Forhøret maatte 

udsættes til den følgende Dag. Obduktionsforrretningen udviste, at Drengen var død ved Drukning, Pigen 

ved et Nerveslag fremkaldt ved Skrækken og Nedstyrtningen i det kolde Vand. Den Paaagjældendes 

tidligere Forhold til Børnene var godt og kjærligt; han skildres som indesluttet og tungsindig, men dygtig, 

ordentlig og godmodig naar han var ædru, men brutal og ondskabsfuld naar han var beskjænket; han 

udviste efter Gjerningen, da Exaltationen først havde sat sig, en oprigtig Anger. 10 af 11 af Høiesterets 

Tilforordnede indstillede ham til Tugthuusarbeide paa Livstid af følgende Grunde: (vide [=se] 

Forestillingen?) ved ________af 1853 forandredes Straffen i Overensst. dermed 10½ Aar for Mord. 

 Han er paa det varmeste anbefalet af Stedets Præst , nemlig for den gode Indflydelse, han har udøvet paa 

de andre Fanger. 

Skræddersvend [anbragt umotiveret her?] 
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