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No 11 (i margen) Fremlagt inden Nordre Herreds Politiret den 9de August 1860 
      ? Jørgensen 
 
 Fremlagt inden Vester herreds Extraret den 5 Decbr. 1860 ? Jørgensen 
 
 Udskrift af Nordre Herreds Politiprotocol ? Jørgensen 
 
Aar 1847 den 24de August blev Nordre Herreds Politiret sat paa Kyshegaarden i 
Clemensker Sogn, af den ordinaire Dommer i Overværelse af undertegnede Vidner, for at 
optage Forhør i Anledning af, at et Hans Jensen Kjøller tilhørende Huus paa 8de 
Vornedsgaards Grund i Clemensker Sogn i gaar er afbrændt. 
 
Dommeren bemærkede, at han igaar hele Dagen havde været fraværende i Embeds  
Sager i Hammershuus Birk, og at han først ved sin Hjemkomst i Aftes Kl. 9 modtog den 
indløbne Efterretning om den stedfundne Ildebrand, med Underretning om, at Huset var 
nedbrændt. 
 
Fremstod den Brandlidte Hans Jensen Kjøller, der efter at være formanet til Sandhed, 
forklarer, at han igaar Formiddag Kl. henimod 9 var beskjæftiget med at opvarme 
Bagerovnen til Brødbagning, da hans Søstersøn, en Dreng paa 8 Aar, der havde været 
udenfor Huset, kom ind og fortalte, at det regnede igjennem Taget. Deponenten ilede 
derfor ud og saae at der opsteg en stærk Røg igjennem Taget paa den østre Side af 
Skorstenen, hvorpaa han begav sig op ad Stigen til Loftet, og ved at see ind paa dette 
opdagede han at det brændte næsten overalt i Taget.  
Da han indsaa, at det ikke var muligt for ham at slukke Ilden, efter det Omfang, den 
allerede havde faaet, saa gav han sig i færd med at redde af sit Bohave. Ilden brød 
imidlertid hurtigt igjennem Taget og udbredte sig overalt i Huset, og endskjøndt der strax 
efter kom en Deel Mennesker tilstede, og disse gjorde Alt hvad der var muligt for at slukke 
samme, var saadant dog ikke muligt førend Huset var næsten nedbrændt, da ikkun nogle 
faa Fag bleve reddede, dog i en meget forbrændt Tilstand. Han fik en deel af sit Bohave 
reddet, men dog meget af dette, i en beskadiget Tilstand, hvorimod flere af hans Meubler 
og Effecter brændte.  
Deponenten er ikke givt, men hans gamle Forældre opholde sig hos ham, og hans Moder 
bestyrer hans Huusvæsen. Det var bestemt at der imorges skulde have været baget, og 
medens hans Moder var beskjæftiget med Dejgen til Brødene, var Deponenten ifærd med 
at opvarme Bagerovnen, hvilket fandt Sted med Lyng, som han havde hentet sig i 
Søndags Eftermiddag og som endnu beroede paa Vognen, som stod udenfor Huset, 
hvorfor hans Fader var behjælpelig med at bringe den ind til Bagerovnen. Han kan ikke 
andet end antage, at Ilden er opkommen fra Bagerovnen, hvori der antageligen kan have 
været en Aabning, der ikke har været synlig. Saavidt Deponenten veed, har der ikke været 
Ild paa Skorstenen igaar Morges førend Ildebranden, og derfor heller Ingen været paa 
Loftet. 
Oplæst, ratihaberet, dimitteret. 
 
Fremstod Brandlidtes Moder Kirstine Hansdatter, Undertagsmand Mons Hansen Kjøllers 
Hustru, der efter at være formanet til Sandhed forklarer, aldeles overensstemmende med 
hendes Søn forrige Deponent, idet hun ligeledes formoder, at Ilden maa være opkommen 
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fra Bagerovnen igjennem en usynlig Aabning, samt at der ikke igaar førend Ildebranden 
var Ild paa Skorstenen eller andetsteds udenfor Bagerovnen. Oplæst, ratihaberet, 
demitteret. 
 
Fremstod Brandlidtes Fader, Undertagsmand Mons Hansen Kjøller, der efter at være 
formanet til Sandhed afgiver en med de forrige Deponenters overensstemmende 
Forklaring. Oplæst, ratihaberet, dimitteret.  
 
Fremstod Tjenestekarl Peder Andersen Kjøller Kure her paa Gaarden, der efter at være 
formanet til Sandhed forklarer, at han igaar Formiddags Kl. omtrent 9, var tilligemed hans 
Medtjener Peder Ipsen beskjæftiget her paa Gaardens Mark i en kort Afstand fra Hans 
Jensen Kjøllers Huus og saae da, at der opslog en stærk Røg igjennem Taget paa den 
østre Side af Skorstenen paa Huset. Han og den anden Karl ilede derfor til Stedet, men da 
Ilden allerede da havde grebet stærkt om sig, idet den begyndte at brænde i Loftet, fandt 
han at det ikke vilde være muligt at foretage Noget til dens Slutning, førend der kom flere 
til Hjælp, og han gav sig derfor i Færd med at redde af Bohavet, hvilket tildeels lykkedes. 
Ilden greb imidlertid videre om sig og i et Øjeblik stod hele Huset i lys Lue, og endskjøndt 
der hurtig kom endeel Mennesker tilstede, var det dog ikke muligt at faae Ilden slukket, 
førend hele Huset næsten var nedbrændt. Hvorledes Ilden er opkommen derom kan han 
ingen Oplysning meddele. Oplæst, rathaberet, dimitteret. 
 
Fremstod Tjenestekarl Peder Ipsen, der efter at være formanet til Sandhed afgiver en med 
aftraadte Deponent Peder Andersen Kure aldeles overensstemmende Forklaring, hvilken 
derfor for ham bliver oplæst og ratihaberet. Dimitteret. 
 
Fremstod Huusmand Peter Hansens Hustru Karen Kathrine Kjøller, her paa Gaardens 
Grund, der efter at være formanet til Sandhed forklarer, at hun igaar Morges Kl. omtrent 8 
gik hen til Møller Hans Jensen Kjøller for at faae bagt hos denne, da hun vidste, at han 
den Dag vilde bage Brød, og fandt hun da bemeldte Hans Kjøller beskjæftiget med at 
opvarme Bagerovnen, og hans Moder med at tilberede Deigen til Brødet, hvormed 
Deponentinden gav sig i færd med at hjælpe hende. Medens de saaledes vare 
beskjæftigede, kom en hos Mølleren værende lille Dreng, og anmeldte, at det røg stærkt 
op igjennem Taget paa Huset. De løb derefter Alle ud og saae da Deponentinden, at det 
røg stærkt igennem Taget paa Huset, og strax efter brød Luer ud overalt paa samme. Hun 
i forening med Husets Beboere gav sig strax i færd med at redde af Bohavet saavidt 
muligt, og noget efter kom flere og flere Folk tilstede, hvoriblandt Tjenestekarlene her paa 
Gaarden vare de første, men Ilden blev først slukket efter at Huset næsten var nedbrændt. 
Hvorledes Ilden ere opkommen veed hun ikke, men formoder, at den ere opstaaet fra 
Bagerovnen, hvis Beskaffenhed forøvrigt er hende ubekjendt. Oplæst, ratihaberet, 
dimitteret. 
 
Igjen fremstod den Brandlidte Hans Jensen Kjøller der paa given Anledning, ifølge det 
Kongelige gemene? Comissariats Collegies Ordre af 19 Septbr. f. A. forklarer, at det ham 
som Militair betroede Gevær og øvrige Armatur, der er brændt, var ophængt i et Værelse 
op til hans Dagligstue, fra hvilken adskillige deri værende Effecter bleve reddede, saavel 
af ham selv som af Andre. Han maa derfor erkjende, at det havde været muligt for ham at 
redde bemeldte Gevær og Armatur, naar han havde sandset saadant, men i den Forvirring 
hvori han befandt sig ved Husets Brand søgte han kun at redde af sine Effecter da (der 



var) nærmest ved Haanden, og tænkte han saaledes ikke paa Armaturen, der hang paa 
en Bjælke op til en Væg. Oplæst, ratihaberet, demitteret. 
 
Fremstod Sandemand Hans Nielsen, der forklarer, at han igaar Morges tidlig var taget ud i 
Tjene(ste)forretninger, og befandt sig i den østlige Deel af Sognet, da han modtog 
Underretning om Ildebranden i Hans Jensen Kjøllers Huus, og han tager sig derfor 
øjeblikkelig til samme, men ved hans Ankomst var allerede Overdelen nedbrændt, og de 
tilstedeværende Folk beskjæftigede med at slukke Ilden, der brændte i Undertømmeret, 
hvilket imidlertid først lykkedes efter at endeel af samme var aldeles opbrændt og endeel 
meget beskadiget af Ilden. Efter hvad han maa antage, er Ilden opstaaet fra Bagerovnen, 
hvori der muligen har været en eller anden ubetydelig Aabning, der dog nu ikke kan 
bedømmes, da Ovnen ved Ildebranden og det Vand der er kommet paa samme siden 
Ildens Slukning, er bleven endeel beskadiget udvendig. Oplæst, ratihaberet, dimitteret. 
 
Da ingen flere Oplysninger var at erholde angaaende bemeldte Ildebrand, blev Forhøret 
sluttet. 
     Retten hævet. 
Retsvidner     Lassen. 
Møller. Bendt Jørnsen. 
 
Udskriftens Rigtighed bekræftes. ? Jørgensen 
 
 
 
No. 12 
 Fremlagt inden Nordreherreds Extraret den 5 Decbr. 1860. 
     ? Jørgensen 
 
   Udskrift 
 af Bornholms nordre Herreds Brandtaxations Protocol 
 
Aar 1847 den 24 August indfandt Herredsfogden sig med Taxationsmand Sandemand H. 
Nielsen og Gaardmand Bendt Jørgensen for at taxere Skaden i Anledning af den igaar 
stedfundne Ildebrand af Hans Jensen Kiøllers Huus paa 8 Vornedsgaards Parcel i 
Clemensker Sogn. 
 
Huset er forsikkret under No. 140 for 260 Rdl. 
De fra Branden red(d)ede Materialier heriblandt noget af Undertømmeret, der dog var 
meget forbrændt og utjeneligt til Bygningsmateriale taxeredes til     8 (Rdl) 
  Altsaa bliver Skaden   252 Rdl. 
 
Brandlidte var tilstede og erklærede, at han ønskede at beholde de fra Branden red(d)ede 
Materialier imod at tilsvare den derpaa satte Værdi. 
 
    Saaledes passeret 
Taxationsmænd:          Lassen 
H. Nielsen.     Bendt Jørgensen 
Udskriftens Rigtighed bekræfter.  ?. Jørgensen 


