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I Fortsættelse af Justitsministeriets tidligere allerunderdanigste Forstillinger om Benaadning  for forskellige 

efter den alder Straffeangivning dømte Straffanger, skal jeg, efterat der er foretaget en Revision af 

Dommen for de Straffangers Vedkommende, hvis Straffetid udløber i Tiden fra 1 Oktober til 31 December 

d. A., for saavidt  Cellefangerne angaar, og i den første halvdel af Aaret 1869 forsaavidt Cellefangerne 

angaar tillade mig aller underdanigst at forelægge Deres Majestæt en Indstilling Angaaende Benådning for 

antal af overanmeldte Fanger, idet jeg lige underdanigst tillader mig at bemærke, at jeg, af Hensyn til det 

mindre Antal af Fanger, som denne min Indstilling omfatter har troet at kunne indstille dem alle til 

Løsladelse paa at og samme Tidspunkt. 

27 Hans Jensen eller Mogensen Kjøller, 55 Aar gammel. Han, der ikke tidligere havde været straffet, blev 

ved Højesterets Dom af 7 Mai 1861 for Brandstiftelse, Tyveri og Hæleri anført med Straf af 8 Aars Tugthus 

anbringelse. Domfældte, hvis som 260 rd. Brandforsikkrede Hus i Clemensker Sogn Bornholm afbrændte 

den 23 August 1847 uden at der ved det dengang optagne Brandforhør fremkom nogen Mistanke om, at 

han havde paasat Ilden, der antoges opkommen som Følge af nogle i Bageovnen værende Revner, tilstod 

senere under de i 1860 optagne Forhører, at han havde været vidende om bemeldte Revners 

Tilstedeværelse og med Forsæt undladt at til kline dem, som han ellers pleiede naar han bagte, samt at 

han, for at der desto lettere skulde foraarsages Ildebrand, havde først Ilden i Ovnen her under Revnerne, 

hvorefter Luer slog igennem disse og antændte Huset. Domfældte havde endvidere stjaalet et paa Marken 

henliggende stykke Reb, vurderet til 12 f, og benyttet nogle Rebtøier af værdi 48 f, nægtet han sidste, at de 

var stjaalne. Han blev indsat i Straffeanstalten paa Christianshavn den 25 Mai 1861 og har under 

Straffetiden opført sig upaaklageligt.  
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