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Dødsstraffen. 

Som man vil have set, ere to Forbryder, der af Højesteret vare blevne dømte til Døden, blevne benaadede, 

saaledes at Straffen er bleven forandret til Tugthusarbejde paa Livstid, for den Enes Vedkommende under 

streng Bevogtning, og efter at der har været ham tildelt 27 Slag Kat. Den sidstnævnte af disse Personer er 

Tugthusfangen Jens Nielsen, der for anden Gang har gjort Mordforsøg paa en Opsynsbetjent, men hvem 

Flertallet af Højesteretsassessorerne havde indstillet til Benaadning. Saadanne Indstillinger motiveres ikke, 

og man kan derfor ikke med Bestemthed vide, hvortil Flertallet af Højesteretsdommerne har støttet sig, 

men der kan dog næppe være nogen Tvivl om, at den væsentligste Grund for dem har været, at der her 

ikke forelaa noget Mord, men kun et Mordforsøg. Hertil kommer, at Plakaten af 31 te August 1813 om 

Forbrydelser, begaaede af Straffefanger, efter hvilken Jens Nielsen er bleven dømt - idet Straffeloven af 

1860 kun gjælder for almindelige borgerlige Forhold og ikke har ophævet de ældre Straffelove, der henhøre 

til særlige Kategorier - maa anses for at være temmelig forældet og fastsætter Livsstraf i Tilfælde, hvor det 

ikke vilde være bestemt efter de nu herskende mildere kriminalistiske Grundsætninger. Straffeloven af 

1866 fastsætter saaledes ikke Livsstraf for Mordforsøg. Den anden Benaadning angaar Christen Ole eller 

Olufsen Jokumsen, der med Overlæg havde dræbt en paa Østedgaard ved Fredericia tjenende Pige og 

plyndret hende for hendes Penge. Denne Benaadning vil maaske blive mere omtvistet, men det er dog ofte 

sket, at Benaadning har været anvendt i ganske lignende Tilfælde. Af disse to Benaadninger har man villet 

slutte, at Livsstraffen i Realiteten maatte anses for ophævet herhjemme, indtil man har faaet Faldøxen 

indført, men denne Slutning er utvivlsomt aldeles urigtig, da Benaadningerne ganske sikkert slet ikke ere 

motiverede ved, at man ikke mere vilde bruge Henrettelse ved Øxe efter Uheldet for Skarpretteren ved den 

sidste Exekution paa Lolland. Saadanne Uheld ere naturligvis ogsaa oftere indtraadte baade her og i andre 

Lande, og der gives overhovedet ikke nogen Exekutionsmaade, som er absolut sikret imod Uheld. Ogsaa 

med Faldøxen kan noget saadant indtræffe, og for ikke længe siden har man hørt om flere uhyggelige 

Tilfælde ved Hængninger baade i England og i Rusland, skjøndt man jo begge Steder har en ganske god 

Øvelse i at hænge folk. 
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