Fangesager i Horsens
Oversigtsbilleder
Hans Peter Knudsen
Til Indspectionen for Viborg Tugt og Forbedringshuus

Herved fremsendes Arrestanten Hans Peter Knudsen der ifølge Kongeligt Rescript af 18de f. M. paa Livstid
skal hensættes i Straffeanstalten, og lader jeg tillige følge:
1. Afskrift af de ham i denne Sagen angaaende Domme
2. Gjenpart af det forommeldte Kongelige Rescript
3. den bel ?….. Relation
4. Fortegnelse over de Klædningsstykker Arrestanten medbringer til Straffeanstalten.
Tilstaaelse for Arrestantens Modtagelse udbedes behageligen meddelt paa den vedlagte Høiesteretsdom,
der forventes remitteret.
Aarhuus Byfoged cenlic…..3die April 1853
Nielsen

Fortegnelse over de Klædningsstykker som Arrestanten Hans Peter Knudsen medbringer til Straffeanstalten
i Viborg:
En grøn Klædes Frakke med Manschættes [: tykt bomuldstøj, egl. fra Manchester] Krave
Graa stribede Buxer
Sort Manschættes Vest
2 Tvistlærreds Skjorter
Et Par Skind Underbuxer
Et Par blaa uldne Strømper
Et sort Silkehalstørklæde
Et Par Støvler
og En Hat
Aarhus Byfogedscontoir den 2den April 1853
Nielsen

Relation betræffende Arrestanten Hans Peter Knudsens Signalement og Personalia
Fødested
Hjemsted eller det Sted, hvor Hjemsted eller det Sted,

København

hvor Forbryderen senest har havt 5aarigt uafbrudt
frivilligt Ophold

Aarhus
39
Skræddersvend
Aarhuus

Alder
Næringsvej
Sidste Opholdssted
Om han er confirmeret eller ikke og i første Fald hvor
Om han er gift
Om han har Børn og hvor mange og af hvilket Kjøn
Til hvilken Religion han bekjender sig?

Ja
Ja
Ja, 1 Pigebarn
Luthersk

Om han forhen har udstaaet nogen Straf og hvori den har

4x5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for 1ste Gang

bestaaet samt for hvilken forbrydelse

forøvet Tyverie

Om han er værnepligtig og i saa Fald til hvilket Slags
Tjeneste

Er ikke værnepligtig

Signalement
Væxt

Høi

Lemmer

middelmaadig

Haar

sort

Øine

brune

Ansigtsfarve

Frisk

Særdeles Kjendemærker

Er stort Ahr over venstre Tinding

Afskrift af
Dommene i Justitssagen mod Arrestanten Hans Peter Knudsen afsagt:
a) I Aarhuus Kjøbstads Extraret den 11te October 1852 saalydende
Dom
Arrestanten Skrædersvend Hans Peter Knudsen, der under denne Sag ifølge Stiftamtjustits Ordre af 14de f.
M. tiltales af Kammerraad Procurator Jensen som Actor for ved Drukning at have aflivet 2de af sine udenfor
Ægteskab med nu afdøde Marie Andersen avlede Børn, navnligen Søn Anders Peter Knudsen 7 Aar gammel
og Datteren Birthe Elisabeth Knudsen 4 Aar gl., er født i Kjøbenhavn den 29de Mai 1814. Hjemme hos
Faderen der ernærede sig af Værtshuushold nød han en efter deres Stilling god Opdragelse og Skolegang
indtil Paasken 1828 da han blev confirmeret. Han lærte nu Skræderprofessionen i 5 Aar arbeidede derpaa

hos forskjellige Mestere i Kjøbenhavn, blev 1837 givt med Caroline Vilhelmine Florentine Skjørring, med
hvem han avlede et Barn, men 1838 begik han Tyveri hvorfor han efter Dom af 18de Juli s. A. blev straffet
med 4x5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efter at have udstaaet denne Straf forlod han baade Kone og
Barn om hvilke han ikke siden har bekymret sig, begav sig til Jylland arbeidede først en kort Tid i Horsens,
Viborg og Aalborg og kom saa her til Byen hvor han siden 1843 har arbeidet hos forskjellige Mestere. Disse
gave ham alle det Vidnesbyrd, at han var en overordentlig dygtig Arbeider og et meget ordentligt og
skikkeligt Menneske med Undtagelse af at han i de senere Aar har været hengiven til Svir Kommers saa han
ofte forsømte Værkstedet. I det sidste Aarstid har han levet sammen i naturlig Ægteskab med
Fruentimmeret Marie Andersen med hvem han har avlet 4 Børn hvoraf et Barn døde i den spæde Alder de
2 andre levede derimod og ere de hvis Drab ere Gjenstand for nærværende Sag. Da Moderen i forrige
Efteraar døde overtog Arrestanten sig disse Børns Forsørgelse aleene. Drengen satte han først ud paa
Landet til en Morbroder, men da han ikke der havde det godt, tog han ham herind til Byen hvor han om
Natten logerede hos Snedkersvend Ihler medens han naar han ikke var i Skole opholdt sig hos Arrestanten
paa Værkstedet hos Skræder Eskildsen hvor han ogsaa spiste. Pigen satte han i Kost og Pleie hos Johan
Frydendahl men da han ikke promte erlagde den accorderede Betaling tog han hende derfra lod hende
være hos sig en 14 Dagestid paa Værkstedet; men da han ikke kunde have hende der længere, fik han
hende til Skrædder Andersen paa et Par Dage indtil der kunde træffes andre Anstalter. Imidlertid medførte
disse Børns Opdragelse nu til Udgifter som han havde Vanskelighed ved at tilveiebringe især da
Fortjenesten ved Proffesionen blev daarligere og daarligere. – Han der er af en indsluttet og mørk
Sindsstemning, skjønnede derfor ikke at han vilde kunne give dem en saadan Opdragelse, at deres Stilling
heri Livet vilde kunne blive nogenlunde taalelig. Dette bragte ham efterhaanden til den Beslutning at
drukne dem i Mølleaaen som han ansaae for den letteste Død. Den første Gang Tanken derom opstod hos
ham, var ved Pinsetid sidst, og for at udføre sit Forsæt, fik han en Baad hos Blegmanden saavidt han
erindrer Mandagen efter denne Fest [pinsen] i denne seilede han med begge Børnene om Aftenen opad
Aaen. Han talte ikke til dem om sin Hensigt men indlod sig blot med, at det var bedst, at de kom til deres
Moder. Endskjønt han blev længe oppe i Aaen, kunde han dog ikke faae til over sit Sind at drukne dem hvori
han for resten ogsaa blev forhindret ved at Blegmanden og Skræder Andersen, der fandt hans Fremfærd
besynderlig – kom seilende op efter ham og fik ham tillige med Børnene hjem. Da han imidlertid vedblev at
nære Frygt for at kunne faae disse Børn opdragne og i den Henseende saa den mørkeste Fremtid imøde,
seilede han atter i samme Ærinde den paafølgende Torsdag om Aftenen opad Aaen, men hans bedre
Følelse vandt da Seier, saaledes at han tabte Modet til at udføre sit Forsæt og han seilede desaarsag med
dem tilbage. Men hans Beslutning om at aflive Børnene var og blev dog fast. – Uagtet han paafølgende
Onsdag den 21de Juni sidst efter Anmodning af Snedkersvend Ihlers ? Kone havde været hos Stiftspræst

Dahlerup om Hjælp til Børnene og denne havde henvist ham derom til Fattigcommision der skulde samles
samme Dags Aften, indfandt han sig dog ikke der fordi han – saaledes foregiver han at ville vinde Hjælpen
og desuden nødig vilde falde det Offentlige til Byrde. Derimod beordrede han Sønnen samme Eftermiddag
naar han kom af Skolen at komme hen til Skræder Andersen hvor Datteren var, da han saa der vilde samles
med dem. Han kom ogsaa efter Bestemmelsen , var aldeles ædru og ved Fornuftens fulde Brug, fortalte at
nu vilde han følge Dateren ud til Frydendahls hvor hun fremdeles skulde være og derpaa gaae med Sønnen
hen i Fattigcommisionen. Under dette Foregivende gik han fra Andersen bort med Sønnen, men i stedet for
at gjøre dette, besluttede han nu at udføre sin saa længe nærede Plan, at drukne Børnene. Han gik
desaarsag med dem udenfor Vesterport, der mærkede han, at han for at kunne faa Mod til at iværksætte
sin Beslutning maatte have meere Brændeviin og sendte derfor Børnene ind til en i Nærheden boende
Kjøbmand Langballe for at hente mere. Efter at have drukket dette ud paa Veien til Bleghuset lod han
Børnene hente endnu en Pægel [Pægl=en kvart liter ], hvorpaa han i Blegmandens Fraværelse tog dennes
Baad, satte sig deri tilligemed Børnene, og seilede 3die Gang samme Dags Aften omtrent Kl. 6 opad Aaen.
Underveis drak han den ommeldte Pægel Brændeviin og efterat være kommen et Stykke bort kastede han
først Drengen og saa Pigen ud i Strømmen saaledes at de druknede – i samme Øieblik trimlede han selv
omkuld i Baaden, og da han kom til sig selv igjen, fortrød han strax Handlingen; men da var det for sildig, da
Børnene vare druknede og intetsteds at see. Det havde efter Arrestantens eget Udsagn, hvis Rigtighed der
ingen Grund er til at drage i Tvivl, været hans Bestemmelse selv at drukne sig bag efter, fra hvilket Forsæt
han dog afstod, fordi han kom i Tanker om, at han kunde svømme og saaledes formeentlig ikke kunde aflive
sig selv paa denne Maade. Han besluttede desaarsag selv at anmelde sin Forbrydelse for Øvrigheden for at
han kunde komme til at bøde sin fortjente Straf og til de Ende seilede han tilbage med Baaden, ilede hen til
Skomager Andersen, Johan Frydendahls, Skræder Eskildsen i Falslev og Bald for at underrette dem om
Ulykken og tage Afsked. For at dulme den Smerte der rasede i hans Bryst forlangte han og erholdt
Brændeviin paa alle disse Pladser og ilede derpaa hen for selv at angivesig, men forinden blev han af
Politiet anholdt i en meget exalteret og halvberuset Tilstand. Da det saaledes er med velberaad Huu og
modent Overlæg at Arrestanten har dræbt sine Børn og den Berusning der har funden Sted i Gjerningens
Øieblik deels er skeet med Forsæt for at kunne faae Mod dertil og ikke heller efter de tilveiebragte
Oplysninger og indhentede Erklæringer kan have været i den Grad at han ikke har kunnet reflectere over
sine Handlinger, saa vil han ikke kunne undgaa at dømmes efter Lovens 6 – 9-1 sammenholdt med Frd 4de
October 1833 § 10 at det kunde være besværligt nok for Arrestanten i sin Stilling at faa Børnene ordentlig
opdragne at han derover har været i en særdeeles tungsindig Sindsstemning, saaledes at det forekom ham
at Børnene vilde være bedre tjent med at bringes af Dage end at leve, at han strax da Misgjerningen var
udøvet og siden har angret denne og at han har omgaaedes Børnene i levende Live med Kjærlighed og

sørget for dem saa godt han formaaede er vel Momenter der tale for ham men disse ere dog ikke af den
Beskaffenhed at Retten paa Grund deraf kan Afvige fra Lovens bestemte Straf. Som Følge af alt Fremført vil
Arrestanten og blive pligtig at udrede de alle af Actionen flydende Omkostninger og deriblandt Salair til de
befalede Sagførere der ved tilbørlig Hurtighed have udført Sagen hvilket Salair vil blive at bestemmes til 5
Rbd til hver.
Thi kjendes for Ret
Arrestanten Hans Peter Knudsen bør at miste sin Hals og hans Hoved sættes paa en Stage.
Saa bør han og erstatte alle af Actionen flydende Omkostninger og deriblandt Salair til Actor, Kammerraad
Procurator Jensen og Procurator Hee fem Rigsbankdaler til hver At efterkommes under Adfærd efter Loven
Nielsen Heertz Engelsted
Viborg Landsoverret er den 13de December 1852 saaledes
Thi kjendes for Ret
Underretsdommen bør ved Magt at stande. I Salair til Actor og Defensor for Overretten Procuratorerne Juul
og Nuhelmann betaler Arrestanten til hver 8 Rdl At efterkommes under Adfærd efter Loven.
Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitiari Underskrift
(L.S.) [locus sigilli=seglets sted] Schjønning
- - - under 14de Februar 1853 saaledes kjendt for Ret
Lands Overrettens Dom bør ved Magt at stande. I Salarium til Advocaterne Rotwitt og Liebe for Høiesteret
betaler Tiltalte 20 Rbd til hver.
Til Bekræftelse under Rettens Segl og Justitiari Underskrift
(L. S.) Lowzov

Afskrifskriftens Rigtighed bekræfter Aarhuus Byfogedcontoir den 2den April 1853. Nielsen
Hans Maiestær Kongen har under 18de dennes allernaadigst rescriberet mig saaledes:
Frederik den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers Hertug til Slesvig Holsteen
Stormarn Ditmarsken Lauenberg og Oldenborg.

Vor synderlige Bevaagenhed! Der er af vor Justitsminister foredragen en af Høiesteret under 14de f. M.
afsagt Dom hvorved Arrestanten Skrædersvend Hans Peter Knudsen for at have ombragt sine tvende Børn
er tilfunden at miste sin Hals og hans Hoved at sættes paa en Stage.
Efter at have taget denne Sag med dens Os allerunderdanigst foredragne Omstændigheder under
allerhøieste Overveielse give vi Dig hermed tilkjende at Vi allernaadigst ville have bemeldte Hans Peter
Knudsen eftergivet den ham ved fornævnte hermed følgende Høiesterets Dom , idømte Livsstraf mod at
han hensættes til Tugthuusarbejde paa Livstid.
Derefter Du Dig allerunderdanigst har at rette og det videre Fornødne at iagttage. Befalende Dig Gud.
Ved at cummunicere Deres Velb.heds Foranstaaende og idet jeg derhos vedlægger den indbemeldte
Høiesteretsdom maa jeg tjenstlig anmode Dem om at ville foranstalte denne exeqveret saaledes som den
ved nærværende allerhøieste Rescript eer forandret og forventer jeg dernæst i sin Tid Høiesteretsdommen
remitteret med Tilstaaelse for at Domfældte overensstemmende med Rescriptet og i øvrigt paa befalet
Maade er afleveret til Straffeanstalten samt ledsaget med Rigtighed for Executionen forsaavidt Actionens
Omkostninger angaar.
Aarhuus Stiftamthuus den 29de Marts 1853. Graah.
Til Hr. Byfoged Raadmand Nielsen # # [det betyder I Faderens, Sønnens og Den Helligånds navn]
Rigtighed bekræftes Aarhuus Byfogedcontoir den 2den April 1853

Til forsiden

