
Kongelig forestilling om benådning 1864 
Oversigtsbillede 

I anledning af den årlige indstilling af de fanger, der maatte befinde sig værdige til hans Majestæts Kongens 

Naade, skal jeg tillade mig hermed ærbødigst at henlede det høie Ministeriums Opmærksomhed paa 

Følgende: 

1. Forbedringshusfange No. 3 Christen Larsen, der ifølge Høiesteretsdom af 25de Juni 1851blev dømt fra 

Livet for begaaet Mord, hvilken Dom ved kongelig Resolution af 28de Juli s. A. blev formildet til 

Tugthusarbeide paa Livstid, hvorpaa han den 8de August s. A. blev indsat i Tugthuset. Han er nu 44 Aar 

gammel, hjemmehørende i Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, ugift og fuldkommen arbejdsfør. 

Paa fri Fod har han ernæret sig som Tyende, men har i Tugthuset lært at væve og har ved dette Arbeide 

oplagt sig over 100 Rdl. – Hans Opførsel heri Anstalten har været særdeles god og blev han i Aaret 1859 

overført til Forbedringshuset. Det er saaledes over 4 Aar siden at han blev overført til Forbedringshuset og 

da han derved erholdt Haab om, at Friheden vilde blive ham skjænket om ikke mange Aar, har det meget 

ofte været forbundet med Vanskelighed for Bestyrelsen at holde Modet ved lige hos ham, da han har 

megen Tilbøielighed til Tungsindighed, da hans Haab om at blive benaadet ogsaa blev skuffet sidste Aar, 

tiltog denne Tungsindighed i en saadan Grad, at det ikke var mig muligt at beholde ham paa Afdelingen 

iblandt de øvrige Fanger, men derimod maatte sætte ham i Enkeltcelle hvilket ogsaa var hans eget Ønske. 

Her har han siden stille og flittigt passet sit Arbeide, men der hviler stedse et tungt Sind hos ham, og da det 

vistnok er tvivlsomt, hvortil dette vil kunne lede, hvis han fremdeles skal blive heri Anstalten, saa tillader jeg 

mig paa det Indstændigste at indstille ham til at erholde Friheden. 

 

Til forsiden 

http://vrensted.kriminalhistorie.dk/#!album-20-1
http://www.kriminalhistorie.dk/

