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Bornholm  
                                                                                                                                                             Oversigtsbilleder 

Højesteretsdom 7-5-1861 
Modtaget den 15. April 1861.   Afsendt den 23. 

Høiesteretsadvocat Brock 

Contra 

Arrestanterne 1) Hans Jensen eller Hans Mogensen Kjøller, 2) Peder Hansen Riis, 3) Svend Mogensen 

Kjøller, 4) Lars Hansen Kure og 5) Tiltalte Rasmus Pedersen eller Rasmus Peder Riis. 

Nr. 1 og 2 for Brandstiftelse, Tyveri og Hæleri, Nr. 3 for at have foranlediget Brandstiftelse og for 

Deelagtighed i denne Forbrydelse, voldelig Overfald paa Sagesløs Mand samt for at have ihjelstukket anden 

Mands Hest, Nr 4 For Brandstiftelse og Nr. 5 for Delagtighed i denne Brandstiftelse. 

1860 Septbr. 19. B. p. 79. Daabsattest Nr. 1. Hans Jensen Kjøller født 26. August 1812 

-         - B. p. 80.   --                   Nr. 2. Peder Hansen Riis Født 14 Decbr. 1838 
                        Vedkjendt i Forhør 5 October 1860 B. p. 82, beg. p. 76 

-        - B. p. 77.   --                   Nr. 3. Svend Mogensen Kjøller født 4. Oktober 1801 
                        Vedkjendt i samme Forhør p. 80. 

  -       - H. p. 15.   --                   Nr. 4. Lars Hansen Kure født 27. Mai 1816 
                        Vedkjendt i Forbindelse med Høiesteretsdom af 1859. 

1860 Decbr. 8.       A. p. 25. Confirmations og Daabsattest. Nr. 5. Rasmus Pedersen født 1805. 
Vedkjendt i Forhør 12. Decembr. 1860 A. p. 24.cfr. p. 111 og 115 

1835 August 17.        Ad Nr. 3. Svend Mogensen Kjøller. 
Bornholms Nordreherreds Extraretsdom. 

Dræbt anden Mands Hoppe og Tyveri. – Frifindelse. 

1840 Januar 15. E. p. 9. Do. 
Voldeligt Overfald – Frifindelse for videre Tiltale. 
Utilfreds. 

1840 April 1. F. Høiesteretsdom. 
Stadfæstelse. 

Fremlagt i Forhør 5. Novembr. 1860 B. p. 115, beg. p. 110. 

 

1835 Octbr. 20 G. p. 35- 43 Ad Nr. 4. Lars Hansen Kure. 
Bornholms Nordreherreds Extraretsdom. 
Tyveri. – Frdn. 1789 § 1, cfr. § 7. – Forbedringshuusarbeide i 1 Aar. 
Fremlagt i Ret 19. Decbr. 1860 A. p. 26 

1847 August 24. C. p. 9-12 Forhør ved Bornholms Nordre Herred – 
i Anledning af Hans Jensen Kjøllers Huus paa 8de Vornegaards Grund 
Clemenske Sogn afbrændte igaar. 
Hans Jensen Kjøller forklarede, at han igaar Formiddag Kl. henimod 9 
var beskjæftiget med at opvarme Bagerovnen til Brødbagning, da 
hans Søstersøn, en Dreng paa 8 Aar, - kom ind og fortalte, at det 
regnede igjennem Taget. Deponenten ilede derfor ud og saa der 
opsteg en stærk Røg igjennem Taget paa den østre Side af Skorstenen, 
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hvorpaa han begav sig af Stigen til Loftet, og ved at see ind paa dette 
opdagede han at det brændte næsten overalt i Taget. Da Han indsaae, 
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 hurtig igjennem Taget og udbredte sig 
overalt i Huset, og endskjøndt der strax efter kom endeel 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 Stolperne i nogle faa Fag blev reddede, dog i en meget 
forbrændt Tilstand. Han fik en deel af sit Bohave reddet, -  

              10 Deponenten er ikke givt, man hans gamle Forældre opholder sig hos 
ham, og hans Moder bestyrer hans Huusvæsen. Det var bestemt at 
der imorges skulde have været baget, - var Deponenten ifærd med at 
opvarme Bagerovnen, hvilket fandt Sted med Lyng, - Han kan ikke 
andet end antage, at Ilden var opkommen fra Bagerovnen, hvor der 
navnligen kan have været en Aabning, det ikke har været synlig. – 
Kirstine Hansdatter, hans Moder – overeensstemmende. 
Peter Andersen Kure, – ligeledes. 

               12 Forhøret sluttet. 

  -     -       24. C. p. 13. Brandtaxation. 
Huset forsikkret ……………………260 Rd. 
Reddede Materialer………………….8  - - 
                          Altsaa Skaden   252 Rd 

1858 Marts 16. C. p. 17. Taxation til Indtegning i Landbygningernes almindelige 
Brandforsikkring. Clemensker Sogn: 
Lars Hansen Kures Huus paa 14 Selveiersgaards Grund.  
                                                         Tilsammen 370 Rd 
Det ligger 150 Alen fra nærmeste fremmede Bygning -  

1858 August 27. B. p.21-22 Forhør ved Bornholms Nordre Herred – 
i Anledning af en Dags Morgen modtagne Anmeldelse om Nabohuset 
på Degnegaards Grund heri Sognet, tilhørende Svend Mogensen 
Kjøller, er i Nat afbrændt. 
Hans Riis, Gaardeier, forklarede at han igaar Eftermiddag havde væ= 

1858 August 27.  C. p. 21 ret i Besøg hos Ritmester Holm paa Vekkergaard, der ligger henved 5 
Minutters Vei fra det afbrændte Huus. Da han efter sin Formening 
omtrent Kl. 10 eller lidt mere var kommen ud i Gaarden, bemærkede 
han, at det var Lyst i Horizonten mod Øst, saa at han kunde indsee, at 
der maatte være Ildebrand etsteds. Han og Ritmester Holm vare da 
gaaende i Retning af Ilden, og da de kom henved skoven og kunde 
høre Branden, kunde de nok forstaae, hvor Ilden var. Først da de kom 
ud af Skoven, saa de Ildebranden, og var da hele Overdelen afbrændt 
og nedfalden og intet Menneske tilstede paa Brandstedet. 
Da de kom til forbi dette Huus, havde de kaldt Manden op, og senere 
kom flere Personer til, men da der intet Vand var ved Huset, kunde de 
ikke foretage noget til Slukning og da Ildebranden kun varede meget 
kort, var Huset næsten aldeles afbrændt, førend Clemens Kirkes 
Sprøite, der dog staaet her i Nærheden, kunde komme til. Huset 
tilhørte før Jacob Jacobsen, men var bleven solgt til Svens Mogensen 
Kjøller ved offentlig Auction den 20de d. M. og efter hvad 



3 
 

Deponenten har hørt skal han være flyttet samme Dag og Huset 
saaledes i flere Dage have være ubeboet. 
 

             22. Deponenten maa antage det for rimeligt, at den er paasat, - 
Holm, Ritmester, - overeenstemmende. 
Lars Hansen Dam. 

   -         -    27. C. p. 29. Taxationsforretning over Skaden – 
Huset forsikret……………..190 Rd.  ” Mk. 
reddede Materialer………   ”    --    4  -- 
                             Skaden   189 Rd. 2 Mk. 

   -         -    28. C. p. 22-24. Forhøret cont. 

                23. Svend Mogensen Kjøller, Husmand på Bollegaards Fortong i 
Clemensker Sogn, forklarer, at han ikke vidste Noget om hans Huus, 
som han kjøbte paa Auction den 20de dennes, var brændt førend 
Sandemanden fortalte ham det igaar paa Autionen i Fuglesangen. 
Natten imellem Torsdag og Fredag laae han hjemme i sit Huus paa 
ovennævnte Gaards Grund, hvilket vil kunne bevidnes af hans Kone, - 
Han benægter med Bestemthed, at han har nogen som helst 
Kundskab om, hvorledes Ilden kan være opkommen, eller at han i 
nogen som helst Maade hverken directe eller inderecte har været 
aarsag i denne Brand. Foreholdt, at han kun har givet 100 Rd. – for det 
brændte Huus, medens der derimod var assureret for 190 Rd., udsiger 
han, at han ikke vidste, om det var assureret eller ikke. Det var hans 
hensigt at boe i Huset, - 

                 24. maa antage, at den er paasat af slette mennesker. - 

   -             -  30. C. p. 21-25.  Forhøret cont. 
Bodil Kirstine Kjøller, Hustru, forklarede at Dagen førend Huset på 
Degnegaardens Grund brændte, var hendes Mand hjemme hele 
Tiden. – Hun forsikrer – at hun ikke har noget Begreb om, hvorledes 
Ilden kan være opkommen - 

                 25. Forhøret sluttet. 

 

1859 April 5. C. p. 31-32. Forhør ved Bornholms Nordre Herred – 
I anledning af et Huus på 14de Selveiergaards Grund her i Sognet, 
tilhørende Smed Lars Kure, i aftes er afbrændt. 
Jensen, Skolelærer. 

                 33. Lars Hansen Kure forklarede, at han igaar næsten hele stod og 
smedede for Anders Christiansen paa Nørregaard, der stod hos og 
hjalp ham – Kort førend Ilden udbrød, havde han og A. Christiansen 
været inde i Stuen og drukket Kaffe, og dernæst vare de igjen 
gaaede ud og havde taget fat paa at smede. Imedens de vare 
beskjæftigede hermed, kom hans Kone løbende og raabte, at der var 
ild på Loftet. – Da han først saae Ilden brændte det inde paa Loftet, - 

                 34. Hvorledes Ilden kan være opkommen, kan han ikke forklare. Han 
bemærkerde ikke Ilden imellem Aabningerne paa Loftbrædderne i 
Smedien, man han tør ikke benægte, at der har været saadanne 
Aabninger. Der var fornemmelig en Aabning imellem Skorstenen og 
Bjelken. Han har selv sat den Skorsten som var anbragt i Smedien, 
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men den var sunket noget i den ene Side, og har givet sig ud fra 
Bjelken, saa at der var en Aabning imellem dem. Denne Aabning var 
saa temmelig lige over det sted, hvor de stode og smedede, og det 
er, efter hvad han antager, ikke umuligt, at Gnisterne kan være faret 
op igjennem Aabningen, uagtet han ikke mærkede Noget dertil. De 
sn´medede ikke store Gjenstande, som fordrede nogen synderlig Ild, 
eller som gav mange Gnister under Smedningen. Paa Loftet var der 
en heel Deel Tørvesmul, men han tør ikke benægte, at der er 
kommet Lyng derhen, uagtet Lyngbunken ikke fra Begyndelsen var 
henlagt der, men imellem begge Skorstenene. Dette var den eneste 
Maade, hvorpå han kan forklare Ildens Opkomst. Ildebrande kan 
ikke være til Fordeel for ham. 

                35. Hans Gods var ikke høit assureret. - 

                36. Kirstine Marie Mortensdatter. 

                39. Lauritz Hansen Kure. 

                40. Anders Christiansen, Gaardmand, forklarede at han igaar næsten 
hele Dagen var tilstede hos Lars Hansen Kure, der smedede for ham, 
- Angaaende Ildens Opkomst kan han Intet med Bestemthed sige. I 
Afters bemærkede han ikke at Loftet havde nogen Feil. I Dag har han 
nok seet, at Skorstenen har givet sig ud fra Bjelken. At en Gnist fra 
Smedningen 

                41. har antændt det Tørvesmul, som laa paa Loftet omkring Skorstenen 
samt den derværende Lyng, naar det har været en Aabning i Loftet, 
maa han ansee for rimeligt, især naar det betænkes, at Brandlidte 
nu har smedet uafbrudt i 4 Uger, at det under Saadan Varme bliver 
saa tørt, at Bræderne skrumpe ind, og naar der da ligger Tørvesmul 
over, fænger det saa let som Tønder. – At Manden ikke selv har 
paasat den. Det veed han. 
Jespersen, Proprietair. 

   -      -   5. C. p. 47. Taxation. – Skaden 344 Rd. 

1859 April 6. C. p. 42-44. Forhøret cont. 
Holm, Ritmester, og Sandemand Riis, der igaar efterat Retten var 
hævet havde taget Brandstedet yderligere i Øiesyn, og som derefter 
erklære, at de havde fundet at Smedskorstenen virkeligen var 
sunket lidt i den ene Side og derfor i den modsatte Side givet sig 
noget ud fra Bjelken. Som en Følge heraf, kunne Loftsbræderne, der 
ved opførelsen af Skorstenen vare ind= 

               43. rettede til at støde lige op til denne, ikke længere række, hvorved 
der var opstaaet en Aabning. Naar nu denne var tættet med det paa 
Loftet værende Tørvesmul og Lyng, ansaae de det for sansynligt, at 
Ildebranden kan være opstaaet af en Gnist fra Smedningen, 
eftersom Ambolten var anbragt næsten lige under den ovenmeldte 
Aabning dog lidt skraa for den samme og den i Aabningen siddende 
Tørvesmul maa have været overmaade tør. 

                 44. Forhøret sluttet. 

1860 Maj 7.  C. p. 44. Bornholms Amts Actionsordre mod kure for Tilsidesættelse af den 
Agtsomhed som almindelig Forsigtighed til Forebyggelse af 
Ildebrand udkræves, og for navnlig ikke at have fjernet den 
Brandfare, som Skorstenens Beskaffenhed maatte Medføre. 
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1859 Juni 5. C. p. 80. Panteattest. 

  -   --  15. C. p.53-56. Forhør ved Bornholms Nordre Herred. 

1859 August 3.                  I. Høiesteretsdom. Frifindelse. 
Fremlagt og Bedkjendt i Forhør 5te October 1860 B. p. 82 beg. 76 

1860 Juni 25. C. p. 51. Brandtaxation over Simon Andersens Hus, afbrændt inat. 
Skaden bliver 670 Rd. 

   -    --  25. B. p. 1-8 Forhør ved Bornholms Nordre Herred, i samme Anledning. 
Dommeren Bemærkede, at ved hans Ankomst til Brandstedet var 
Ilden aldeles slukket og Huset tildeels nedbrændt – Kroppene af 2 
Heste og en Koe laae endnu paa Brandtomten. Den anden Koe, der 
var bleven saa forbrændt, at den ikke kunne leve, var blevet slagtet. 
Af Ud- og Indboe, 

                   2. der ikke var assureret, var næsten Intet bjerget. 
Simon Andersen, Brandlidte, forklarede, at han i Aftes gik i Seng 
omtrent Kl. 10 tillige med Konen og tvende Smaae Børn. – 
I Nat vaagnede han ved, at der var Noget, der buldrede meget 
stærkt, hvorfor han, da han med det Samme saa en Lysning, at strax 
raabte til sin Kone, at det var Tordenveir og at Lynilden vist var 
slaaet ned i deres Huus. De sprang da op af Sengen og han løb hen 
og lukkede Døren op til Kjøkkenet, men Ilden var saa Udbredt over 
hele den nordre Længde, at den slog ind til ham gjennem 
Kjøkkendøren, hvormed han slog den i igjen, og gav sig i Færd med 
at frelse Børnene, hvormed Konen hjap ham. Da de havde faaet dem 
ud, og det var paa den yderste Tid, for dersom de 

 

1860 Juni 25. B. p. 2. havde Tøvet et Par Minutter, vilde samtlige Børn være omkomne, 
gik de op i Stuen for at bjerge Noget, og han fik ogsaa udtaget en 
Sæk med Meel, men da Børnene løb ind efter dem, maatte han 
opgive at bjerge Noget mere, og derimod passe paa Børnene, og 
hans Kone fik næsten Intet bjerget. Ilden er efter hans Formening 
opstaaet i Ladehuset, og Kreaturerne vare opbrændt da han 
vaagnede. Dog maae den ene Koe, som fandtes udenfor, 

                   3.  - været sprunget over Bølkene og kommet ud – Den vestre Side af 
Taget faldt ned og vækkede ham, som omforklaret; den østre Side 
faldt ned kort efter. Hans Kreature og Boe, hvilket han ansætter til 
en Værdi af mindst 400 Rd., og som ikke var assureret, er brændt. – 
efter al Rimelighed maa være paasat, - Han har nok havt lidet 
Udestaaende med Hans Jensen Kjøller, der bestandig lader sine 
Kreaturer gaae i Naboernes Sæd, og som i det Hele er en meget 
egenraadig Person; men Deponenten tør dog ikke sigte ham for, at 
han af Fjendskab skulde have begaaet en saadan Ugjerning. Ilden 
opkom omtrent Kl. 1 i Nat,  

                   4. Karen Holm, Hustru, (aldeles overensstemmende) - 

                   5. Hun bemærkede, at en Søstersøn af H. J. Kjøller havde kjøbte en 
Parcel af dem, men vilde ikke have den, og at han skulde betale 50 
RD. for at Handlen maatte hæves. – 
Laura Marie Kofoed. 
Peder Hansen. 
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                  6. Hans Jensen Pihl, Skomager 

    -     ---  26.     B. p. 8-9. Forhøret cont. 
Hans Jensen Kjøller – nægter at have foraarsaget – anholdes. 
Peder Hansen Riis – benægter. Foreholdt, at han ikke har ligget i sin 
Seng Natten førend Branden, udsiger han, at han, efterat være  

                  9. Kommet hjem fra Spanner i Ruthsker Sogn, Kl. omtrent 11, havde 
følt sig saa daarlig, at han maatte ud og brække sig, og derfor laae 
han ikke i sin Seng. – 
Det forholder sig rigtigt, at han havde sluttet en Handel med Simon 
Andersen om en Parcel, og at hans anden Morbroder, der vilde 
have, at denne Handel skulde gaae tilbage, og hvis Navn er Svend 
Mogensen Kjøller har været i hæftig Trætte desangaaende med 
Simon Andersen, og det er Deponentens Formening, at der er 
mueligt, at Svend Mogensen Kjøller for at hævne sig paa Simon 
Andersen, har stukket Ilg paa dennes Huus, - anholdes. 

   -    --   28. B. p. 9-13. Forhøret cont. 
Hans Jensen Kjøller,  Anholdte, forklarede, at hans Søstersøn Peder 
Riis havde kjøbt en Parcel af Brandlidte, og at saavel han som hans 

                 10. Broder Svend Mogensen Kjøller vare misfornøiede over denne 
Handel, som altfor ufordelagtig for Peder Riis. Dennes Curator, der 
er temmelig gammel, ønskede ikke at have med sagen at gjøre, og 
Anholdte, havde heller ikke Lyst til at befatte sig dermed, - Det var 
derfor hans Broder Svend, der gik ind til Simon Andersen med Peder 
Riis, og ved den Leilighed var der opstaaet et hæftigt Skænderie, for 
kort efter kom hans Broder hjem og var meget opbragt over de Ord, 
som Simon Andersen 

1860 Juni 28. B. p. 10. havde brugt, og brugte adskillige Udtryk, hvoraf Anholdte, der 
ligeledes var vred paa Simon Andersen, nok kunde forstaae, at det 
var hans Broders Hensigt at tage Hævn over Simon Andersen. Paa 
grund af sin opbragte Stemning samstemmende Anholdte med sin 
Broder, men han kan dog ikke nu med Bestemthed erindre, hvorvidt 
denne iblandt de fremførte Trudsler ogsaa ligefrem sagde, at han 
vilde brænde Simon Andersens Huus af. Anholdte havde imidlertid 
glemt dette, man da huset var afbrændt, forstod han nok, at hans 
Broder var Gjerningsmanden, skjøndt han ikke har noget Vished 
derfor. - 

                11. Arrestdekret. 
Peder Hansen Riis, Anholdte, forklarer at det forholder sig rigtigt, at 
han havde tilforhandlet sig en Parcel af Brandlidte, og han 
Morbrødre Hans Jensen Kjøller og Svend Mogensen Kjøller vare 
meget misfornøiede med denne Handel, medens derimod Anholdte 
ikke havde noget imod Simon Andersen. Svend var da gaaet med 
Anholdte til Sidstnævnte, og forlangte, at handlen skulle gaae 
tilbage, hvortil denne havde været villig, naar han fik Erstatning, 
medens Svend derimod paastod, at Anholdte skulde have Erstatning 
for det Arbeide han havde anvendt paa Jorden. Herover opstod et 
heftigt Skænderie, hvori foruden Svend og Simon Andersen ogsaa 
dennes Kone deltog, og var Svend derover blevet meget opbragt. 
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Anholdte havde Intet imod Simon Andersen og vilde gjerne have 
beholdt Jorden, naar han havde maattet. Da de vare 

                 12. Hjemkomne, talte Svend og Hans Jensen, der ogsaa var vred paa 
Simon Andersen, indbyrdes med hinanden, og Anholdte – hørte at 
Svend Mogensen Kjøller betjente sig af saadanne udtryk, som han 
(Anholdte) maatte forstaae saaledes, at det var bemeldte Svends 
Hensigt at hævne sig på Simon Andersen ved at brænde hans Huus 
af, at dette var alvorligt meent, og han bemærkede ogsaa, at Hans 
Jensen Kjøller, der var vred paa Simon Andersen, samstemmede 
med Svend. Anholdte kunde derimod ikke ønske Ondt over Simon 
Andersen, - 

                 13. Arrestdekret. 

  -       --   29. B. p. 13.    Forhøret cont. 
Svend Mogensen Kjøller benægter aldeles – anholdes. 

  -       --   30. B. p. 13-14. Forhøret cont. 
Anholdte Svend Mogensen Kjøller benægter. 
Han er heller ikke skyldig i Branden af sit eget Huus i Bolleriis. 

                 14. Arrestdekret. 

1860 Juli 3. B. p. 14-15. Forhøret cont. 
Svend Mogensen Kjøllers Hustru, Bodil Kirstine, forklarer –  
Manden hjemme den omspurgte Nat. - 

                 15. Hun havde nok hørt, at hendes Mand skulde være skyldig i 
forskellige Ildebrande, men han siger Intet til hende om saadanne 
Ting, - Hun kan ikke nævne den Mand, der i saa Tilfælde skulde være 
den, som hendes Mand betjener sig af for at udføre saadanne 
Gjerninger. - 

   -     --   5. B. p. 15-19. Forhøret cont. 
Jens Jørgensen Riis forklarede, at det er noget over et Aar siden, at 
Arrestanten Svend Mogensen Kjøller flyttede op i deres Nabolag, 

 

1860 Juli 5. B. p. 15. og har imedens han har været der været meget frygtet, fordi han 
undsiger Folk, naar han faaer noget Udestaaende med dem, og man 
er overbeviist om, at det er hans Hensigt, at iværksætte sin Trudsel, 
når man ikke giver efter  

                 16. for ham. – 
Det er den almindelige Mening, at Svend Mogensen Kjøller har sat 
Ild paa det Huus, som han nu beboer, og som brændte for lidt 
mindre end 2 Aar siden, 8 Dage efter han havde kjøbt det ved 
Auction. - 

                 17. Hans Jørgen Hansen forklarede, at han i 16 a 17 Aar har været Nabo 
til Svend M. Kjøller og at han derfor kan bevidne, at denne Mand var 
meget frygtet af Naboerne, forbi han skal have undsagt dem, naar 
de ikke føiede ham. - 

                 19. Hans Jensen Kjøller, foreviist nogle af Sandemand Hans Nielsen 
efter Ordre indsendte Reeb, der vare forefundne i Arrestantens 
Huus og paa hans Kreaturer, og som vare gjenkjendt af Christian 
Hansen – og Hans Thorsen – benægter, at han nogensinde har 
stjaalet Reeb paa Marken eller andensteds. - 
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  -     --  6. B. p. 19-22. Forhøret cont. 

                 21. Bodil Kirstine Kjøller, Svend Mogensens Hustru, forklarede, at hun 
hos sig selv maa antage, at hendes Mand selv har foraarsaget 
Branden af deres Huus i Bolleriis, da der vel ikke let vildefindes 
Nogen, som 

                 22. vilde gaae hen og gjøre en saadan Gjerning for at skaffe hendes 
Mand en Fortjeneste af et Par Hundrede Rigsdaler, men hun veed 
Intet. - 

  -     --    10. B. p. 22-28. Forhøret cont. 

                 26. Hans Thorsen forklarede, at han for omtrent 3 Uger siden savnede 
et Reeb, som havde været anbragt i et Tøir, hvori hans Koe havde 
været tøiret. Lænken som ogsaa havde siddet deri, var aftaget og 
henkastet paa Ageren noget fra. Ved Ransagning hos H. J. Kjøller, 
gjenkjendte han det anmeldte Reeb, som var anvendt til Forreeb paa 
et Lynglæs, og som han ansætter til en Værdi af omtrent én Mark. 
H. J. Kjøller tilstaaer, at han en Aften traf at komme fra Aagaard og 
hjemad, og paa denne Vei saae han der laa et Tøier, som tilhørte 

                 27. Hans Thorsen og hvori der sad en lænke, som han tog af og kastede 
paa Ageren, medens han tog Reebet til sig. 

- Gjenkjender Rebbet – mener 12 Sk. Værd. 
Endvidere indrømmer han, at hans Søstersøn har taget noget Reeb 
fra Andre, navnlig fra Jørgen Christian, og som de have benyttet 
sammen. Peder Hansen Riis forklarede, at han for omtrent 4 Uger 
siden var kommet hjem fra Hasle og ved den Leilighed var kommen 
over et Stykke Jord ved Aagaards Aaen, hvor Jørgen Christian fra 
Nyker Sogn havde sine Heste staaende paa Græs om Dagen. Da han 
nu saae de tomme Tøier liggende paa Ageren, havde han taget dem 
hjem og havde underrettet H. J. Kjøller om at han havde stjaalet 
dem.Ligeledes tilstaaer han, at han noget før ligeledes har stjaalet et 
Haartøjer fra Jens Larsen Hjort - 

                 28. som laa paa dennes Ager. – Forevist de her i Retten indbragte Reeb, 

1860 Juli 10. B. p. 28. viser han nogle af dem som de han tog fra Jørgen Christian, og 
deriblandt ogsaa det, som Hans Thorsen formener at være hans 
Eiendom; hvorimod Arrestanten paaviser det af H. J. Kjøller opgivne, 
som et han ikke har taget. – Han benægter med Bestemthed, at han 
har nogen andeel i Branden af Simon Andersens Huus.  

  -   --  13. B. p. 28-31 Forhøret cont. 
Simon Andersen forklarede, at der noget førend Ildebranden var 
Svend Mogens Kjøller og Peter Hansen Riis kommet til ham og 
Førstnævnte havde forlangt, at den Handel som Deponenten og 
Sidstnævnte havde sluttet om en Parcel skulde gaae tilbage, fordi 
denne var bleven narret. Deponenten havde erklæret dette for 
Usandhed og dog været villig til, at lade Handlen gaae tilbage, naar 
han fik 50 Rd. Han erindrer  ikke, at der    

                 29. var noget egentlig Skænderie imellem dem, men da Svend gik sagde 
han noget om, at Deponenten nok skulde komme til at betale 
Skadeserstatning, hvilket han først bagefter har tænkt paa var en 
Trudsel. – Resten af Forhøret om Undsigelser ect. 

  -   --  19. B. p. 31-35 Forhøret cont. do. do. 
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  -   --  22. B. p. 35-36 Forhøret cont. do. do. 

  -   --  24. B. p. 36-37 Forhøret cont. do. do. 

  -   --  25. B. p. 37-38 Forhøret cont.  
Jørgen Chr. Hansen forklarede, at han i Mandags Morges for 7 Uger 
siden, savnede 2 Tøier, som var bestemt til 2 Heste, der stod i dem 
om Dagen. Om Natten blev Tøierne liggende paa Marken, medens 
Hestene stod hjemme i Stalden. Han havde nok Mistanke til H. J. 
Kjøller, -  Foreviist de her i Retten beroende, af P. H. Riis stjaalne 
Tøier, gjenkjender han dem som sine, dog mangler Noget. Begge de 
bortkomne Tøier ansætter han til en Værdi af 3 Mk. Naar han maae 
faae Stumperne igen forlanger han ingen Erstatning. 
Arrestanten Peder Hansen Riis. – Intet at erindre. 

  -   --  28. B. p. 38. Forhøret cont. 

  -   --  31. B. p. 38-39. Forhøret cont. 
Svend Mogensen Kjøller vedbliver at nægte. 

1860 August 7. B. p. 39-41. Forhøret cont. 

  -      --      9. B. p. 41-42 Forhøret cont. 
Hans Jensen Kjøller tilstaaer, at han selv har været Aarsag i den 
Ildebrand der i 1847 lagde hans Huus i Aske. Han vidste at der var 
Ridser i Ovnen, og tidligere havde han altid klinet dem. Forinden han 
bagte, men dette havde han da undladt, idet han tænkte sig, at ilden 
vilde  

 

1860 August 9. B. p. 41. igennem disse Ridser Antænde Straataget, naar der først var 
kommet ild i Stænget, som laa en halv alen eller saa omtrent over 
Ovnen, og hvorpaa der var lagt en deel Lyng. Det var hans gamle, nu 
afdøde Moder, som begyndte at fyre i Ovnen, man Arrestanten 
havde snart afløst hende, og da han kom til førte han Ilden frem og 
tilbage i Ovnen og hen mod Ridserne, saa at Luen slog ud igennem 
disse og antændte Stænget og derefter 

                 42. Taget. Det fortrød han strax bittert, da det var skeet, -Hans Gods var 
ikke Assureret, men da der var lagt Leer paa Loftet, blev det 
allermeste af det bjerget. Han Haaber, at denne hans aabenhjertede 
Tilstaaelse, maae skaffe ham den mildene Dom. 

  -   -- 16. B. p. 42. Forhøret cont. 
Svend Mogensen Kjøller vedbliver nægtelse. 

  -   -- 20. B. p. 42-44. Forhøret cont. 

                 43. Svend Mogensen Kjøller tilstaar, at han ved Besked om, hvorledes 
det er gaaet til med det Huus, som ham eiede i Bolleriis, og som han 
kjøbte paa Auction i Aaret 1858 brændte. Dagene førend Branden 
kom smed Lars Hansen Kure til ham. Denne Mand skyldte ham 
nemlig 30 Rd., og han vilde gerne have Henstand med Betalingen af 
disse, hvilket Arrestanten imidlertid ikke godt kunne indrømme ham. 
L. H. Kure talte imidlertid om, at han havde et saadant Rør, hvorved 
han kunde anbringe Ild i Bygninger, og lovede at han vilde opføre 
Murene for Arrestanten i det nye Huus, naar han maatte faae 
Henstand med Betalingen. Imidlertid talte de ikke udtrykkeligen om 
det skulde skee, men dog paa en saadan Maade, at de forstod 
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hinanden indbyrdes. Som Eksempel herpaa sagde Arrestanten til L. 
H. Kure , da de bød Farvel med hinanden: ”jeg har ikke bedt Dig om 
at sætte Ild paa”; hvilket hellerikke var Tilfældet, for L. H. Kure, 
havde selv tilbudt at gjøre det, og denne sagde ligeledes ved 
Afskeden: ”Det har Du ikke heller”, hvilket også efter Ovenstaaende 
var rigtigt. Ligesom de saaledes indbyrdes forstod hinandens tale, 
saaledes viste dette sig ogsaa, idet Huset Dagene efter, han troer 2 a 
3 Dage efter brændte, og L. H. Kure fik henstand med Pengene. Det 
er hans Mening, at L. H. Kure, ogsaa har sat Ild paa sit eget Huus, - 

  -   -- 22. B. p. 44-45 Forhøret cont. 
Lars Hansen Kure tilstaaer, at han har sat Ild paa Svend Mogensen 
Kjøllers Huus i Bolleriis. Denne Mand havde indstævnet ham til 
Forligelsescommissionen for nogle Penge, som han havde laant af 
ham, og da de gik hjem herfra Hasle, havde de talt sammen, og 
Arrestanten S. M. Kjøller havda da foreslaaet ham, at han skulle 
Stikke Ild paa ommeldte Huus, hvortil han ikke havde været meget 
villig. Der blev lovet ham contant 5 Rd. og Henstand med de skyldige 
Penge. Kort Tid efter arbeidede han og bemeldte S. M. Kjøller – paa 
Præstegaarden, og der mindede Sidstnævnte ham atter om, at han 
maatte Stikke Ild paa, og det paatog han sig da ogsaa. Han var om 
Aftenen da han udførte Gjerningen hos Hans Bentsen – og da han 
gik fra ham, begav han sig til Bolleriishuset og havde Svovlstikker 
som sædvanligt i Lommen. Da han kom til S. M. Kjøllers Huus, og 
Væggene samt Gavle for en deel vare ude, var det let for ham at 

1860   August 22. B. p. 44. komme ind i det. Han gik imidlertid ikke heelt ind, men bøiede sig 
ned under Løsholtet og tog to Svovlstikker frem, som han paa 
engang rev af paa  

                 45. Væggen, og holdt derefter Luen ind under Taget i det nordøstlige 
Hjørne af Huset, tæt ved Tagskægget, dog inden for Leideren. Da 
han havde seet, at det var kommet i Brand skyndte han sig hjem.  – 
Han paastaaer, at han nu har udsagt den fulde Sandhed, - 
Deponenten har faaet de ham lovede 5 Rd. 
Arrestdecret  (Lars Hansen Kure) 

  -    --   23. B. p. 45-48. Forhøret cont. 
Svend Mogensen Kjøller foreholdt den af Arrestanten Lars Hansen 
Kure afgivne Forklaring, erkjender sammes rigtighed. Der er sandt, 
at han talte med denne Mand om, at han skulde brænde hans Huus 
af for ham, og at denne Aftale først begyndte den Gang, de begge 
vare sammen i Hasle paa Forligelsescommisionen, angaaende nogle 
Penge, som Arrestanten havde tilgode hos L. H. Kure, Rigtignok 
skete dette inden han var bleven Eier af det ommeldte Huus, men 
Aftalen var kun foreløbig, og for det Tilfælde, at han ved den 
Auction, som afholdtes nogle Uger efter skulde blive høistsbydende. 
Det var Arrestanten, der foreslog L. H. Kure at udføre Gjerningen, og 
han tilbød han Henstand med Pengene og 5 Rd. i Belønning. 
Derimod kan han ikke erindre, at de taltes ved om Ildpaasættelsen 
engang de vare sammen paa Dagsværk, skjøndt de rigtignok vare 
der begge ved den ommeldte Anledning, men den endelige Aftale, 
skete nogle faa Dage forinden Ildebranden, og var da L. H. Kure 
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kommet hjem til ham, - Aftalen skete først endeligen, da han fulgte 
den Anden hjemad. Begyndelsen skete med at denne bad om 
Henstand med Pengene og tilbød at ville gjøre Arbeide for ham og 
endte da med, at han var villig til, at brænde Huset af, naar han fik 5 
Rd. og Henstand med Betalingen af de skyldige Penge omtrent 30 
Rd., - Paa Anledning udsiger han, at han, at han tredje Dag Juul 
sidstleden gjorde Afregning med L. Kure og ved denne Leilighed 

                47. fik denne Godtgjørelse for de 5 Rd. der var lovet ham. Denne 
Foklaring er nu den rigtige, og saaledes er det tilgaaet og ikke 
anderledes.  
Lars Hansen Kure forklarede, - rigtig, at han traf den endelige Aftale 
med S. M. Kjøller i det Huus, hvor denne Mand da boede tilligemed 
sin Søn paa 7de Selveiergaards Fortoug i Clemensker Sogn. Han var 
gaaet hen til denne Mand, for at bede ham om Henstand med de 
Penge han skyldte ham og traf ham staaende og tærske paa Loen. 
Dette var en af de nærmeste Dage førend Branden, og da S. M. 
Kjøller fulgte ham paa Vei, skete den endelige Aftale. Foreholdt, at S. 
M. Kjøller endnu ikke havde kjøbt Huset i Bolleriis paa 
Degnegaardens Grund dengang de havde været sammen på 
Forligelsescommisionen, udsiger han, at det alligevel er rigtigt, hvad 
han har udsagt, da bemeldte S. M. Kjøller netop havde yttret, at det 
var i hans bestemte Hensigt at kjøbe det paa den auction, som kort 
Tid efter skulde afholdes. Han vedbliver sin Paastand om, at der 
ogsaa var Tale om Ildspaasættelse den Dag de begge gjorde 
Dagsværk for Præsten. Foreholdt, at ogsaa Branden af hans eget 
Huus den 4de April forrige Aar var meget mistænkelig, tilstaaer han 
nu, at han selv har foranlediget samme. Det var ham bekjendt, at 
der var en temmelig stor Revne imellem  

                48. Skorstenen og  Væggen, og at denne revne var fuld af Smul fra Lyng 
og Tørv, som havde ligget paa Loftet, og hvoraf endnu endeel Smul 
og Smaastykker laa paa Loftet over Revnen og Smedien. Han vidste 
derfor, at naar han  

Bornholm_0007 venstre og højre side 

1860 August 23. B. p. 48. Kunde faae Ild i dette Smul vilde Huset brænde af, og antog at han 
nok vilde kunne udføre det, naar Nogen var tilstede og uden at 
denne saae det, for at Mistanken herved kunne bortledes. Da defor 
Anders Christiansen, som var hos ham den Dag for at faae smeddet, 
vendte Ansigtet bort, havde Arrestanten, som netop var beskæftiget 
med at smede en haspe til en Vognstang, og som i en Tang havde 
taget den gloende ud af Ilden, slaaet den, som var fuld af 
Smedeveller eller Glødeskaller, lige hen imod Revnen og antændte 
Tørve og Lyngsmuller ere meget vel istand til at tænde an, og kort 
efter stod Huset i Brand, uden at Anders Christiansen mærkede at 
dette var Arrestanten, som havde været Aarsag til dette. 

  -    --    31. B. p. 48-50. Forhøret cont. 

                 49. Lars Hansen Kure benægter, at han har noget Andeel i Branden af 
Simon Andersens Huus – Derimod forklarer han, at det er 
Arrestanten Svend Mogensen Kjøller, der har formaaet ham til at 
brænde sit eget Huus af. Derom havde de talt oftere sammen, men 
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Arrestanten erindrer nøiagtigt, at en saadan Samtale indtraf ved 
Fastelavnstid som hans Huus brændte om Foraaret, - raaede han 
Arrestanten til at benytte Leiligheden og iværksætte 
Ildspaasættelse, naar der vare Fremmede tilstede i Smedien. 
Arrestanten husker tydeligt, at Svend foreslog ham at gjøre det, naar 
Ritmester Holm paa Bækkegaard eller Nyholm paa Bolbygaard fik 
smedet, men dette vilde han ikke gaae ind paa, fordi disse Mænd 
ikke selv pleiede at overvære Smedningen, men lod en Karl være 
tilstede derved. Der var ogsaa tale om at gjøre det, medens Jørgen 
Mogensen Dalbye var tilstede. Svend har ikke udtrykkeligen raadet 
ham til at benytte den Maade, som han senere betjente sig af, og 
der var ikke, saavidt han nu erindrer, nogen tale om den specielle 
Maade, hvorpaa Ildspaasættelsen skulde skee, men blot at den 
maatte skee fra selve Smedien, medens en Fremmed var tilstede og 
uden at bemærke det. Svend havde også lovet ham, at han vilde 
hjælpe Arrestanten med at arbejde paa det nye Huses 

                50. Opførelse, naar denne vilde hjælpe ham med at opbygge det Huus, 
der var brændt for ham ved Bolleriis, men han troer ikke dette skete 
ved den Leilighed, men derimod en anden Gang, for de talte oftere 
om at han skulde sætte Ild paa sit Huus. 

1860 Septb. 6. B. p. 50-52. Forhøret cont. 
Hans Jensen Kjøller benægter Deeltagelse i Brand hos Simon 
Andersen, men henleder nu speciel Opmærksomhed på Tiltalte Nr. 
2. 

                 51. Svend Mogensen Kjøller foreholdt den af Lars H. Kure afgivne 
Forklaring, benægter sammes Rigtighed. De have ikke Talt 
sammenom, at Kure skulde brænde sit Huus af, medens Arrestanten 
boede ved Lyngen, idetmindste seer han sig ikke istand til at erindre 
det. Derimod husker han, at han noget efter Fasterlavn var gaaet 
hen til Kure med Ærinde angaaende en Trefod og ved den Leilighed 
havde Kure talt til Arrestanten om, at han vilde tænde an, naar J. M. 
Dalbye var tilstede, fordi denne Mand var saadan, at Ingen vilde 
falde paa, at han var deelagtig deri. Arrestanten husker ikke at der 
var nogen Tale om, at det skulde skee naar Nyholm 

                52. eller Ritmester Holm vare tilstede, men han erindrer, at Kure havde 
fortalt ham, at han havde forsøgt at faae Ild engang bemeldte J. M. 
Dalbye fik smedet, men at det da ikke vilde fænge. Hvorledes det 
skulle udføres blev ikke omtalt imellem dem. 

1860 Septb. 8. B. p. 52-55. Forhøret cont. 
Peter Hansen Riis tilstaaer, at det er ham, der har sat Ild paa Simon 
Andersen Huus. Dengang han havde været med Svend Mogensen 
Kjøller hos bemeldte Brandlidte, og det tidligere omtalte Skænderi 
havde fundet Sted, var saavel Svend som Anholdte meget opbragte 
paa Simon Andersen, fordi denne vilde have 50 Rd. for at Handlen 
om Jorden skulde gaae tilbage, og Svend Yttrede da, som han 
tidligere har forklaret, mange Trudsler mod Simon Andersen, dog i 
begyndelsen som om det var hans Forsæt selv at udføre dem, men 
senere vilde han ogsaa overtale Anholdte til at iværksætte dem og 
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navnlig raadte han ham til at tænde Ild i Simon Andersens Huus, dog 
uden at bestemme paa hvilken 

                 53. Maade denne Ildspaasættelse skulde finde sted. Anholdte var da 
imidlertid frygtsom for at udføre en saadan Gjerning og lovede ikke 
at ville følge det ham saaledes givne Raad. Da de kom hjem til Hans 
Jensen Kjøllers Huus, talte baade Svend og Hans om hvor 
skammeligt Simon Andersen havde baaret sig ad, - og begge brugte 
Undsigelser og Trudsler imod Simon Andersen, dog talte de ikke til 
ham dengang om, at han skulde sætte Ild paa denne Mands Huus, 
men efter at Svend var gaaet havde Hans raadet Anholdte til at han 
skulde gjøre det, men heller ikke dengang havde han villet love, at 
udføre denne Gjerning. Senere har hverken Svend eller Hans 
opmuntret ham til Ildspaasættelsen, dog har Sidstnævnte oftere 
ægget ham imod Simon Andersen ved at lade ham høre de  50 Rd. 
han skulde udbetale for at Handlen maatte gaae tilbage. Dagen som 
Som Simon Andersens Huus brændte om Natten, var en Søndag, og 
denne Dags Eftermiddag var Anholdte redet – til – Rutsker Sogn – 
Derfra red han omtrent Kl. 10. Han lagde Veien derfra over – og 
hjem. Da tænkte han ikke på, at sætte Ild paa hos Simon Andersen, 
men Forsættet opstod først strax førend han udførte Gjerningen. 
Han red umidelbart ud paa Marken med Med Hoppen, som han 
satte i Tøier, og hjembragte       

                 54. han nogle Faar, som stode tøiret der. Dan han var hjemkommen 
spiste han noget mælkegrød, men han fik saa ondt af det og maatte 
gaae ud for at brække sig. Først da han derefter var kommet ind 
igen, fattede han beslutningen at sætte Ild paa og han tog i den 
hensigt en svovlstik, som laae i Vinduet, og løb med den til Simon 
Andersens Huus. Da han var kommen derhen, lukkede han en Dør 
op, som sad øster ude, og han skaffede sig saaledes Adgang til 
Gulvet (c: Loen), som laae nordligst i Ladelængen. I denne Loe laae 
nogle Langhalmsknipper paa Gulvet, og da han havde fremtaget 
Svovlsikken og afstrøget den på den nordre Gavlvæg, satte han Ild i 
den ommeldte Langhalm, hvorefter han skyndte sig bort uden at 
lukke den ommeldte Dør efter sig. Den var, saavidt han troer, lukket 
med en Hvirvel, da han lukkede den op _ Paa anledning udsiger han, 
at saavidt han veed var Klokken imellem 12 og 1, da han udførte den 
nu tilstaaede Ildpaasættelse. Det var ham bekjendt, at Simon 
Andersen og Familie for længst maatte være gaaet tilsengs. Han 
tænkte sig ikke mulighed af, at de kunde indebrænde og han foretog 
sig Intet for at vække dem. Han var meget urolig over Gjerningen, 
saa at han ikke havde sine Tanker samlede, og da den var udført, løb 
han lige hjem og faldt kort efter han var gaaet tilsengs i Søvn. Han 
vaagnede ikke før Hans om Morgenen havde raabt paa ham. Hans 
var uvidende om, at han den Nat vilde begaae den  

                 55. tilstaaede Forbrydelse. – 
Arrestdekret (Peter Hansen Riis) 

 

1860 Septbr. 11. B. p. 55-58. Forhøret cont. 
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                 56. Peter Hansen Riis – Han vedbliver med Bestemthed at paastaae, at 
hans Morbrødre har raadet ham til at foretage den af ham tilstaaede 
Ildspaasættelse, hvorved Simon Andersens Huus nedbrændte. 
Generalia. 
Svend Mogensen Kjøller nægter raadet. 
Confrontation uden Resultat.  

                 57. Svend Jensen Kjøller.  
Generalia. 
Hans Jensen Kjøller - 

                 58. benægter tilraadet. 
Confrontation. 
Peder Hansen Riis modificerer saaledes, at Hans ikke har givet ham 
noget bestemt Raad i saa Henseende, men ikkun udtalt sin Vrede 
imod Simon Andersen formedelst Jordhandlen, og sagt at denne 
derfor fortjente at lide et eller andet Onde. Hans tilstaaer, at han har 
været vred paa Simon Andersen, men han benægter, at han har 
fremført nogen Undsigelse imod ham eller raadet nogen til, at tilføie 
ham noget Ondt. 

  -   --   13. B. p. 59-61. Forhøret cont. 
Svend Mogensen Kjøller tilstaaer, at han for omtrent 26 Aar siden 
har stukket en Hoppe ihjel, der tilhørte Peder Hansen, som dengang 
boede paa Hundelortegaarden i Clemensker sogn. Dette gjorde han, 
fordi han vilde hævne sig paa Peder Hansen, der havde været ham 
meget imod og ophidset hans Svigerforældre imod ham. - 

                 61. For øvrigt indrømmer han, at han oftere har været noget 
paastaaende og ikke villet lade sig ”træde i Skidtet” af Folk, men at 
han skulde have tilFøiet sine Naboer noget saadant Ondt, at de 
havde Grundt til at frygte for ham, det benægter han med 
Bestemthed. - 

  -   --    18. B. p. 62-63. Forhøret cont. 
Peder Hansen Riis indrømmer, at han har sagt Usandhed, thi det 
ommeldte Raad har hverken Svend eller Hans givet ham, skjøndt 
Begge dengang Arrestanten og Svend kom tilbage fra Simon 
Andersen havde været vrede paa den Mand og yttret, at han ikke 
fortjente bedre, end at Huset skulde brændes af, eller Noget af 
samme Slags. 
Confrontation med Svend M. Kjøller og Hans Jensen Kjøller. 

  -    --     21. B. p. 63-67. Forhøret cont. 
Simon Andersen - 

                 64. (om de locale Forhold – som P. H. Riis). - 

                 65. Hans Huus var assureret for 800 Rd., men det var mere værd, fordi 
han efter Taxationen havde sat 150 Rd. paa det. Tabet af hans 
Løsøre har han ved første Forhør ansat til 400 Rd., men dette er lavt, 
- Han vil imidlertid lade sig nøie med en Erstatning af i det Hele 550 
Rd., foruden den ham tilkomnende Assurancegodtgjørelse for 
Jorden gik tilbage. -  

                 66. Peder Hansen. (Eier til den dræbte Hest). - 

  -    --   25. B. p. 67-71. Forhøret cont. Om undsigelser 

1860  Octbr. 1. B. p. 71-76. Forhøret cont. 
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                 75. Peder Hansen Riis – om sin gode Formuestilling. 
Hans Jensen Kjøller -       do.              do. 

1860 Octbr. 5. B. p. 76-83. Forhøret cont. 

                 80. Svend Mogensen Kjøller – erkjender, at han bør erlægge for Skade 
ved Ildebrand 27de August 1858 189 Rd. 2 Mk. og Vederlag for 
Taxation 3 Rd. 3 mk. 

                 81. Dommeren bemærker, at Arrestantens Huus i Bolleriis laae saa langt 
fra alle andre Bygninger, at der ingen Fare for samme var at 
befrygte, ligesom og, det var ubeboet. Fremdeles bemærkes, at 
Dommeren itide har tilskrevet Amtet om at, Lars Hansen Kure selv 
havde foranlediget den ham den 4de April 1859 overgaaede 
Ildebrand, saa at Branderstatningen 344 Rd. ikke er bleven ham 
udbetalt. Som følge heraf er der heller intet Erstatsningsanvar for 
Svend Mogensen Kjøller for sidstnævnte Ildebrand. 
Hans Jensen – Intet at erindre imod, at han til Landets almindelige  
Brandforsikkring har at tilbagebetale de 252 Rd., hvortil Skaden er 
ansat ifølge den 24de August 1847 optagne Taxationsforretning. Han 
haaber for øvrigt den mildeste Straf. 

                 82. Peder Hansen Riis – Intet mod Erstatningsfordring af S. Andersen, 
ligesom og er villig til, at erlægge til Brandforsikkringen de 670 Rd., 
hvortil Skaden er Taxeret ved Forretning af 25de Juni d. A. og de 3 
Rd. 3 Mk., som bemeldte Forretning har kostet Brandforsikkringen. 
Han fortryder nu bittert, hvad han har gjort, og er glad over Ingen 
indebrændte, da han erkjender, at han vidste, at Familien var gaaet 
tilsengs. Hvad angaar den Dør, som han aabnede for at komme ind 
og sætte Ild paa, udsiger han, at denne var uden Hængsler, men 
alene fæstet til Væggen med tvende Virvler og støttet paa 
Fodmuren. 
Lars Hansen Kure.  – Ved Ildebrand brændte saameget af hans   

                 83. brandforsikrede Løsører, at der af Bornholms Landbrugeres 
Assurancsslskab er udbetalt 99 Rd. 3 Mk., og anerkjender han er 
pligtig til at tilbagebetale denne Sum. Imod Opgjørelsen af Skaden 
for Svend Mogensen Kjøllers Huus 189 Rd. 2 Mk. Og Bekostning for 
Taxationsforretningen af Skaden 3 Rd. 3 Mk. Har han intet at 
erindre. Han bemærker, at Assurancesummen for hans eget Huus 
ikke er ham udbetalt, og at han altsaa til Landets Almindelige 
Brandforsikkring i den Henseende ikke har at tilsvare Andet, en 
Bekosningen for Taxationsforretningen over Skaden 3 Rd. 3 Mk. – 
Dommeren bemærker, at Arrestanten L. H. Kures Huus laae saa 
langt fra Alle andre Bygninger, at ingen saadan var i Fare ved den 
dette Huus overgaaede Ildebrand. 

  -    --  8. B. p. 83-87 Forhøret cont. 

                84. Jens Larsen Hjort, Gaardmand, forklarer, at han engang i Sommer 
mistede et Haartøier, hvori et Føl var tøieret om Dagen, medens 
dette Føl blev taget ind om aftenen. - 

                 85. ikke kan gjenkjende sit Tøier imellem dem. – Værdi af 2 Mk. Og 
frafalder Erstatning. 
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P. H. Riis erkjender Rigtihed. – Den af Hans Thorsen satte Værdi af 1 
Mk. Paa det ham frastjaalne Tøier, og hvorom han havde Kundskab, 
at det var frastjaalet, finder han passende. 
Hans Jensen Kjøller.  
Pet. Hansen Riis – han har sin Kundskab om dette (Thorsens) Toug 
fra Hans Jensen Kjøller, der efter at have taget det paaviste 
Arrestanten det, og have de senere brugt det i Fællesskab. - 

Bornholm_0009 venstre og højre side 

1860 Octbr. 8. B. p. 86. Hans Thorsen.  – Intet at erindre med 12 Sk. – mod Udlevering 
fordres ingen Erstatning. 

  -    --  12 B. p. 87-93. Forhøret cont. 

                 90. Lars Hansen Kure tilstaaer, at han har for omtrent 18 eller 19 Aar 
siden været med til at brænde en Vogn og nogle andre Sager, som 
tilhørte Lieunant Riis paa Bakkegaard i Nyker Sogn. Det var 
Efteraaret 1841 eller 42, da han første aar var i Lære hos Rasmus Riis 
paa Kyndegaards Grund i Nyker Sogn, at denne Gjerning blev 
Forøvet. – Da han havde ligget noget, kom Rasmus Riis hjem og 
vækkede ham og bad ham staae op og følge med sig hen og spille 
Lieutnant Riis et puds, hvortil der denne Aften maatte være 
Leilighed,  da Lieutnant Riis havde Brøddet Hør. Arrestanten var da 
gaaet med Rasmus Riis og da de kom hen i Skoven, hvor 
Brøddegraven var, fandt de der en vogn staaende samt nogle 
Bræder, der havde været brugt til at sidde paa. De havde lagt disse 
Bræder op i Vognen, og samlet Stjærvene under samme og derefter 
tændt ild i bemeldte Stjærver, for at Ilden derfra skulle forplante sig 
til Vognen og denne opbrænde. - 

                 91. Saavidt han huske, var der endnu Ild i den Grav, hvori Hørren var 
brøddet, og med Ild derfra, antændte de nok Stjæverne. – Derimod 
erindrer han tydeligt, at Rasmus Riis havde stor Grund til at være 
vred på bemeldte Lieutnant Riis. Han havde nemlig været hos 
Lieutnanten Nytaarsdag Aften og Dagen derefter savnedes et 
Hesterdækken, som havde ligget i en Vogn, der stod i Porten. Da 
Lieutnanten troede, at Rasmus Riis havde taget dette Dækken, 
havde han hos denne Mand foranlediget en Randsagning, hvorved 
dette Dækken ikke fandtes. - 

                 92. havde villet hævne sig, og det skete da som omforklaret, og hertil 
var det saameget mere Grund som Rasmus Riis var aldeles uskyldig 
med Hensyn til det savnede Dækken; thi senere tilstod Anders 
Kofod, at det var ham, der havde taget det. – 
Svend Mogensen Kjøller. -  

  -   --   13. C. p. 57-58. Forhør ved Bornholms Sønderherred 

  -   --   14. B. p. 93-94. Forhøret cont. 

                 94. Rasmus Ped. Riis tilstaaer, at han var tilstede i Skoven ved 
Bakkegaard, tilhørende Lieutnant Riis, dengang Arrestanten Lars 
Hansen Kure opbrændte denne Mands Vogn, men han havde ikke 
opfordret ham til at udføre denne Gjerning og ikke heller havde han 
været ham behjælpelig dermed. - 

  -    --   15. C. p. 61-64. Forhør ved Christianshavns Straffeanstalt. 
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Jens Madsen Tugthuusfange. - 

  -    --   16. B. p. 94-99. Forhøret cont. 
Rasmus Ped. Riis vedbliver; dog tilstaaer han nu, at det var omtalt 
imellem ham og bemeldte Kure, at stikke Ild paa Lieutnant Riis’s  

                95. Ejendele, da Brødningen den Dag var foregaaet, men Anholdte 
kaldte ikke L. Kure op af Sengen ved den Leilighed, det ved han med 
vished, endskjøndt han for øvrigt efter saa mange Aars Forløb ikke 
erindrer, hvorledes Alt foregik. Dette er Imidlertid vist, at han ikke 
deeltog i selve  

1860 Octbr. 16. B. p. 95. Ildspaasættelsen, eller rørte sin Haand til denne Gjerning, ja ikke 
engang var tilstede paa Gjerningsstedet dengang Ildspaasættelsen 

   Foregik, thi han havde lovet han ikke vilde røre sin Haand til nogen 
Gjerning, der kunde Skade Lieutnant Riis, og det har han ogsaa 
holdt. Paa Anledning, udsiger han, at han nu ikke er istand til at 
erindre enten det var ham eller Lars Kure, det først fattede Anslag til 
denne Gjerning. Ogsaa Lars Kure havde Grund til at være vred på 
Lieutnant Riis i Anledning af en Hovedvagtssag. Angaaende sit 
Forhold til Lieutnant Riis, udsiger ham, at denne Mand, havde 
beskyldt han for, at han havde stjaalet et Hestedækken ud af en 
vogn, som stod i Porten paa Bakkegaarden. Da Anholdte var uskyldig 
i denne Gjerning.  

                96. Generalia. 

                97. Lars Hansen Kure vedbliver bestemt om Riis’s Deeltagelse i 
Gjerningen. 

                98. Confrontation uden Resultat. 

                99. Arrestdecret (Rasmus Riis) 

  -    --  18. B. p.99-100 Forhøret cont. 
Ole Peter Riis, Lieutnant, forklarer, at for omtrent 16 eller 18 Aar 
siden var det bleven opbrændt en Vogn og nogle flere af ham 
tilhørende Sager, der stode ved en Brødegrav. Dette skete om 
Natten efter der om Aftenen var blevet Brøddet i Skoven omtrent 3 
a 400 Alen fra Gaarden. Da det var Hensigten at fortsætte 
Brødningen den næste Dag, vare Vognen 

              100. og de øvrige Gjenstande blevne efterladt ved Graven som ommeldt, 
ligesom der ogsaa ved samme laae endeel Stjærver. De ommeldte 
Gjenstande vare: Vognen med Fjelde, et par andre Fjelde, nogle 
Anker, 2 Sæt Seletøi, nogle Stole, nogle Bræder, en hakke og maaske 
andre Smaating. Desuden en Trillebør, som havde staaet ved 
Gaarden, men som maatte være trillet ned til Brødegraven og der 
afbrændt, eftersom de senere fandt Ringen og Tappen imellem 
Kullene. Han antager, at Gjerningsmændene havde nøjagtigt samlet 
Alt i en Hob under Branden, fordi Alt fandtes saa at sige ganske 
opbrændt. Deponenten havde dengang nogen Mistanke til 
Arrestanten Lars H. Kure, men da denne var et lumsk Menneske, 
ansaae han det for bedre at holde denne Mistanke hos sig selv. Han 
antager det som Saaledes er opbrændt for ham havde en Værdi af 
60 Rd., men han Frafalder al Fordring paa Erstatning. –  
rigtigt, at der Nytaarsaftendag var blevet et par Hestedækkener fra 
ham, og at han havde foranlediget en Randsagning efter dem 
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adskillige Steder i Sognet, men han havde ikke yttret, at han tænkte 
Rasmus Riis til denne Gjerning. - 

  -    --   18. C. p. 58-60. Forhøret cont. (Bornholms Sønder-Herred). 

  -    --   22. B. p. 102-
104 

Forhøret cont. 
Lars Hansen Kure vedbliver og bemærker,  at kan ikke har noget 
bestemt Erindring om mange Smaating. Som ved denne Leilighed 
kunne være foregaaet, medens han dog er vis paa, at han i 
Hovedsagen har udsagt den rene Sandhed. Saaledes vedbliver han 
sin Paastand om, at han har sagt Sandhed betræffende Rasmus Riis’s 
Deelagtighed i Gjerningen. – Han husker nu, at de tog Vognen, der 
var gammel og ikke duede ret meget fra hinanden og satte For og 
Baghjulenekrydsviis over hinanden, medens 

Bornholm_0010 venstre og højre side 

1860 Octbr. 22. B. p. 102. de stablede de omkringværende Gjenstande op derom, saa at Alt 
kom til at ligge i en Udstækning sammentrængt Hob. For at det Alt 
skulde brænde op. Han husker endvidere, at der var Ankere og 2 Lag 
Vognfjede, hvoraf  

               103. det ene Lag var sat paa Siderne af Brøddegraven, at der fremdeles 
var 2 Lag Seletøi og nogle andre Bræder samt Stole, men at der var 
nogen Trillebør erindrer han ikke, - 
Rasmus Riis  erkjender Rigtigheden af, at han efter forugaaende 

               104. Aftale var tilstede paa Brandstedet med Kure, men  han kan ikke 
erindre, at han var den, der først lagde Raad op om Gjerningen og 
formaaede Kure til at udføre den. Han havde ved sig selv lovet, at 
han ikke vilde røre ved Noget af Lieutnant Riis’s Tøi, og derfor veed 
han, at om han endog var paa Stedet førens Ilden antændtes, har 
han dog ikke selv lagt Haand paa Værket. 
            Værdiansættelsen overdreven. 

  -    --   25. C. p. 60. Forhøret cont. (Sønder-Herred). 
Forhøret sluttet. 

  -    --   26 B. p. 104-7 Forhøret cont. 

1860 Novbr. 2. B. p. 107-
110. 

Forhøret cont. 

  -    --      5. B. p. 100-
119. 

Forhøret cont. 

              115. Rasmus Riis. – Justitsraad Garde, som da var Politimester, have  

              116. Ikke optaget noget Forhør over Branden af de ommeldter Lieutnant 
Riis tilhørende Effekter, fordi han ikke ansaae dem for at have noget 
syndelig Værdi. Paa Anledning udsiger han, at Brøddegraven laae 
paa et saadant Sted, at der ikke kunde være nogen som helst Fare 
for Skoven, der desuden var ganske forhugget, saa at der kun stod 
nogle Tordenbuske og andre Buske, men ingen betydelige Træer i 
Skoven. Han vedbliver sin forsikring, at han har forklaret den fulde 
Sandhed, forsaavidt han er istand til at erindre de. – 
Lars Hansen Kure. – I Skoven, hvor Brøddegraven fandtes, var 
aldeles, ikke noget stort træ, men alene nogle smaa Buske, desuden 
var bemeldte Grav anbragt paa en aaben Plads, saa at der ikke 
kunde være nogen Fare for, Ilden kunde udbrede sig videre. Han 
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havde ikke hørt, at Lieutnant Riis skulde strax, da Branden havde 
fundet Sted, ikkun forlangt 20 Rd. i Erstatning, men han maa dog 
antage, at de ommeldte Effecter have været mere værd eller dog i 
alt Fald havt den saaledes ansatte 

               117. Værdi. – 
Svend Mogensen Kjøller. – 

  -    --    24. B. p. 119. Bornholms Amts Actionsordre. 

1860 Decbr. 5. A.p. 3-21 Indlæg Actor Ipsen. 

  -     --      19. A. p. 26-31. Indlæg Defensor Erichsen. 

1861 Januar 9. A. p. 34-51. Bornholms Nordre Herreds Extraretsdom. 
Ifølge Amtets Ordre af 24de November f. A. tiltales under 
nærværende Sag Arrestanten 1) Hans Jensen eller Mogensen Kjøller 
for Brandstiftelse, Hæleri og Tyveri, 2) Arrestanten Peder Hansen 
Riis for samme Forbrydelser, 3) Arrestanten Svend Mogensen Kjøller 
for at have foranlediget Brandstiftelse og for Deelagtighed i denne 
Forbrydelse, for voldelig Overfald paa sagesløs Mand, samt at have 
ihjelstukket andens Mands Hest, 4) Arrestanten Lars Hansen Kure 
for Brandstiftelse og 5) Rasmus Peder Riis eller Rasmus Pedersen for 
Deelagtighed i denne Forbrydelse. 
1.- Arrestanten ) Hans Jensen eller Mogensen Kjøllers Huus 
afbrændte den 23de August 1847 og ved det da optagne 
Brandforhør blev det oplyst, at Branden efter al Sandsynlighed var 
opstaaet som en følge af nogle i Bagerovnen værende revner, som 
han dengang paastod vare ham ubekjendte. 

                 35. Han har nu ved de i forrige Aar optagne Forhører tilstaaet, at han var 
vidende om, at ommeldte Revner fandtes i Bagerovnen, hvilke han 
tidligere, naar han bagte, pleiede at tilkline, at han den Gang med 
Villie havde undladt dette, forat derved Skulde foraarsage Ildebrand, 
og at han, for at dette desto lettere skulde skee, havde ført Ilden i 
Ovnen hen under Revnerne, samt endeligen, at Ildebranden var en 
følge af denne hans Fremgangsmaade, idet Luen slog op igjennem 
Revnerne og tændte Stænget, der laae ½ Alen over Ovnen og var 
belagt med Lyng, fra hvilket Ilden udbredte sig til Taget af Huset, 
som aldeles afbrændte. Huset var assureret i Brandkassen for 260 
Rd. og Skaden blev ved den afholdte Taxationsforretning ansat til 
252 Rd. Ilden udbrød til en saadan Tid og Husets Beliggenhed var 
saadan, at der med den stedfundne Ildebrand ikke var forbunden 
Fare for Menneskeliv eller for andre Bygninger. 
Endvidere har denne Arrestant tilstaaet, at han gjorde sig skyldig i 
Tyveri, idet han i Juni Maaned forrige Aar har en aftenstund 
borttaget et til 12 Sk. Vuderet Stykke Reeb, der henhørte til et Hans 
Thorsen tilhørende Tøier, som henlaae paa Marken, og ligeledes 
Hæleri, da han med Kundskab om hans Søstersøn, Arrestanten Peter 
Hansen Riis havde stjaalet tvende Reebtøier fra Jørgen Christian 
Hansen i Nyker 

                 36. Sogn, har brugt disse, der var ansatte til en Værdi af 3 Mk. I 
fællesskab med denne. 
Aarestanten, der er langt over criminel Lavalder og ikke forhen 
straffet, ma asaaledes ved disse Tilstaaelser og Sagens øvrige 
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Omstændigheder ansees for tilstrækkeligt ovebeviist om, at have 
gjort sig skyldig i de Forbrydelser, hvorfor han nu tiltales, og da 
Retten ikke kan give Defensor Medhold i, at de ommeldte Tyverier 
kunne henføres under Bestemmelserne i § 30 af forordningen af 
11te April 1840, vil hans Straf være at ansætte efter forordn. 26 de 
Marts 1841 § cfr. § 4 og 11te April 1840 §§ 1 og 22, man de de efter 
sidstnævnte §§ paadragne Straffe ere saa ubetydelige i Forhold til 
den Straf, han ved Brandstiftelsen har paadraget sig, skjønnes ikke 
rettere end at han maa kunne udsone sin Brøde ved 6 Aars 
Tugthusarbeide. Saa vil han og have at udrede i Erstatning til Landets 
almindelige Bradforsikring 252 Rd. Da de i Retten beroende Reeb 
villeblive udleverede til Eierne, der i saa Fald have frafaldet 
Erstatning, bliver i saa Henseende Intet her at paakjende. Forsaavidt 
Actor endvidere har paastaaet Erstatning 3 Rd. 3 Mk. For 
Taxationsforretningens Optagelse, bemærkes, at det først ved Lov af 
4de Marts 1857 §§ 17 og 19 er bestemt,  

 

1861 Januar 9. A. p. 37. at Omkostningerne ved en saadan afholdes af Brandforsikkringen, 
medens dette ikke tidligere var tilfældet, og at Arrestnten derfor 
ikke kan dømmes til at betale disse 3 R. 3 Mk. Derimod vil han have 
at erlægge sin Andeel i Sagsomkostningerne efter den Bestemmelse 
som senere vil blive given. 
2. Arrestanten Peter Hansen Riis, som havde indgaaet en Jordhandel 
med Huusmand Simon Andersen af Clemensker Sogn, fortrød denne 
Handel, og da hans Morbrødre, Arrestanterne Hans Jensen Kjøller og 
Svend Mogensen Kjøller ligeledes meente, at han var forurettet ved 
denne Handel, var han i Selskab med Sidstnævnte gaaet til Simon 
Andersen for at faa Handlen ophævet. Denne var ogsaa villig dertil, 
naar der blev givet ham en Erstatning paa 50 Rd., over hvilken 
Fordring saavel Arrestanten som dennes Morbroder S. M. Kjøller 
bleve opbragte. Disse forlod nu Simon Andersen og gik hjem til 
Arrestanten Hans Jensen Kjøller, hos hvem der vel af de 2de 
Morbrødre blev yttret truende Ord, uden at disse dog indeholdt 
nogen Opfordring til Peter Hansen Riis om at udøve Hævn over 
Simon Andersen. Noget efter var Arrestanten en Søndag 
Eftermiddag den 24de Juni f. A. redet i et Ærinde til Ruthsker Sogn, 
hvorfra han kom tilbage omtrent ved Midnat. 

                 38. Han satte Hoppen som han reed paa, ud paa Marken, forinden han 
begav sig hjem og tog nogle tøierede Faar hjem med sig. Da han var 
kommet hjemspiste han noget Mælkegrød, hvoraf ha imidlertid fik 
ondt, og maatte gaae ud for at kaste op. Da han derefter var 
kommet ind igjen, fattede han den Beslutning at sætte Ild paa Simon 
Andersens Huus, og løb derfor strax derhen. Hans sfafede sig 
Adgang til Loen igjennem en Dør, som var anbragt øster ude, ved at 
omdreie den Hvirvel, som holdt den ind til Muren, medens den for 
øvrigt var støttet til Fodmuren. 
Døren satte han nedenfor og da han igjennem Aabningen var 
kommet ind i Loen, hvor der laae endeel Langhalmsknipper paa 
Gulvet, strøg han en svovlstik, som han havde medbragt, af paa den 
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nedre Gavlvæg, og antændte med denne de ommeldte 
Halmknipper, hvorefter han begav sig bort uden at sætte Døren for 
igjen, samt uden at foretage noget for t redde Folkene, der, efter 
hvad han vidste, og da Klokken maa have været imellem 12 og 1, for 
længst maatte være gaaet tilsengs, faldt i Søvn og vagnede ikke 
førend hans Morbroder, Arrestanten Hans Jensen Kjøller, hos 

                 39.  hvem han boer, Morgenen efter vækkede ham. Denne Fremstilling 
af Sagens Omstændigheder, der ere tiltraaede af arrestanten, 
stemmer med hvad der for øvrigt er oplyst, og det maa derfor 
ansees for godtgjort, at han har gjort sig skyldig i Brandstiftelse, 
hvorfor han under denne sag tiltales. 
Ligeledes maa han ved egen Tilstaaelse og Sagens Omstændigheder 
ansees for tilstrækkeligt overbeviist om, at have gjort sig Skyldig i 
Tyveri med Hensyn til 2 Reebtøier tilhørende Huusmans Jørgen 
Christian Hansen af Nyker og 1 Haartøier tilhørende Gaardmand 
Jens Larsen Hjort af Clemensker, førstnævnte vurderet til 3 Mk. Og 
sidstnævnte til 2 Mk., som han borttog fra Vekommendes Mark, og i 
Hæleri med Hensyn til det Reeb, som hans Morbroder Hans Jensen 
Kjøller borttog fra HuusMand Hans Thorsen af Clemensker Sogn. 
Denne Arrestant, der ikkun er 21 Aar gammel og ikke forhen tiltalt 
eller straffet, vil efter de samtlige stedfundne Omstændigheder og  

1861 Januar 9. A. p. 39. Navnlig at Ildspaasættelsen er forøvet ved Midnatstid, da Folk ere 
tilsengs, paa et beboet Huus, og uden der fra Gjerningsmandens 
Side er foretaget    

                 40. noget for at vække dem, samt da flere Menneskeliv virkeligen have 
været udsatte for Fare, idet kun den Omstændighed, at Brandlidte 
Simon Andersen betimeligt blev vækket ved Buldret fra Branden, har 
frelst 3 smaae Børns Liv, idet Huset strax blev antændt og med stor 
Hurtighed næsten aldeles afbrændte, ikke kunde undgaae at ansees 
med Straf efter Forordning af 26de Marts 1841 § 1, til at have sit Liv 
forbrudt, og vil den straf, som han ved sine øvrige Forbrydelser, der 
for øvrigt bliver at henregne under Bestemmelserne i §§ 1 og 22 af 
forordning af 11te April 1840, derved tillige være absorbere. 
Ved den over Skaden af Ildebranden optagne Forretning er denne 
Ansat til 670 Rd. hvilket Beløb Arrestanten vil have at tilsvare 
Landets almindelige Brandforsikkring, i hvilket Huset var forsikkret, 
samt Betaling for meerbemeldte Forretning 3 Rd. 3 Mk. Den 
Brandlidte Simon Andersen vil Arrestanten have at godtgjøre Skaden 
paa det Brændte Løsøre og Effekter efter dennes med Arrestantens 
Indvilgelseforfattede Opgjørelse, med 500 Rd. Da de Bestjaalne have 
imod Udleverelse af de stjaalne Reeb frafalder Erstatning bliver Intet 
herom at paakjende, og maa det billiges af     

                 41. den af Brandlidte Simon Andersen forlangte Godtgjørelse for at 
Jordhandlen maa gaae tilbage, er nærværende Sag uvedkommende. 
Endeligen vil Arrestanten være at idømme en forholdsmæssigt 
Andeel i alle af Actionens Flydende Omkostninger efter nærmere 
Bestemmelser nedenfor. 
3. Arrestanten Svend Mogens Kjøller er langt over Criminel Lavalder 
og har som den fremlagte Forholdsattest viset i længere Tid være 
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anseet for en særdeles farlig Forbryder, men han har ikke været 
straffet, enskjøndt han oftere har været tiltalt, fordi det imod hans 
haardnakkede Benægtelse ikke hidtil har været muligt at fremskaffe 
tilstrækkeligt Beviis. Han har saaledes været tiltalt for at have 
voldeligt overfaldet sagesløs Mand, men er saavel ved Nordre 
Herreds Exstrarets Dom af 15de Januar 1840 som ved 
Højesteretsdom af 1ste April s. A. af Mangel paa tilstrækkeligt Beviis 
frifundet for Actors videre Tiltale. Endvidere har han tidligere været 
actioneret for at have ihjelstukket en Peder Hansen tilhørende 
Hoppe og for flere Tyverier, men han er ved Nordre Herreds 
Exstrarets Dom af 17de August 1835 frifundet for Actors Tiltale. 
Under de i forrige Aar optagne Forhør har Arrestanten  

                 42. Afgivet Tilstaaelse om, at han har overfaldet sin Broder Hans 
Mogens Kjøller og at han har dræbt Peder Hansens Hoppe, men 
forsaavidt han under nærværende Sag Actioneres for disse 2de 
Forbrydelser, skjønner Retten ikke bedre end at Sagen forsaavidt 
maa for Underretten være at afvise, fordi de Forbrydelser, som nu 
skulde paakjendes, allerede en Gang tilforn have været underkastet 
denne Rets, og den ene endog Høiesterets Dom. Som en Følge deraf 
vil der under denne Sag eiheller kunne tages under Paakjendelse, 
hvorvidt de ved de tvende omhandlede Forbrydelser Skadeslidte 
maatte tilkomme Erstatninger. 
Derimod maa denne Arrestant ved egn Tilstaaelse i Forbindelse med 
Sagens Omstændigheder, ansees for tilstrækkeligt overbeviist om, at 
han har formåået Arrestanten Lars Hansen Kure til at stikke Ild paa 
et huus Ved Bolleris, som Førstnævnte havde tilkjøbt sig ved 
Auction, og som afbrændte om aftenen den 23de August 1858 og 
som var forsikkret for 190 Rd. i Landets almindelige 
Brandforsikkring. L. H. Kure Skyldte Svend 

 

1861 Januar 9. A. p. 42. Mogensen Kjøller Penge, med hvis Betaling han ønskede Henstand. 
Anmodningen var af Sidstnævnte skeet forinden han endnu havde 
tilkjøbt sig Huset, men den egentlige Aftale skete først senere. L. H. 
Kure skulde    

                43. foruden den ønskede Henstand med sin Gjæld 5 Rd. af s. M. Kjøller. 
Den Aften, da han udførte Gjerningen, var han paa Arbejde hos Hans 
Benzen i Knudsker, og da han gik herfra, begav han sig til det 
ommeldte Huus, og havde som sædvanligt Svovlstikker i Lommen. 
Da Huset tildeels manglede Vægge, var det ham let at komme til at 
udføre Gjerningen; han bøiede sig nemlig ned under Løsholtet, tog 2 
Svovlstikker frem, som han paa én Gang rev af paa Væggen, holdt 
derefter Luen ned under Taget i det nordøstre Hjørne af Huset tæt 
ved Tagskægget, dog indenfor Leideren, og da han havde overbeviist 
sig om Huset var kommet i Brand, Skyndte han sig hjem. 
Dette Huus stod ubeboet, da det brændte, og det laae saa langt fra 
alle andre Bygninger, at der ikke for visse var nogen Fare for 
Ildebrand. Ved den over Skaden optagne Taxationsforretning er 
denne ansat til 189 Rd. 2 Mk., hvilket Beløb han in solidum med L. H. 
Kure vil have at erlægge til Landets almindelige Brandforsikkring 
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tilligemed 3 Rd. 3 Mk., som Forretningens Optagelse har kostet 
denne Forsikkring. 
Endvidere er arrestanten Svend Mogensen Kjøller, ved sin egen 
Tilstaaelse og Sagens Omstændigheder overbevist om, at have gjort  

                44.. sig skyldig i Meddeelagtighed i Brandstiftelse, idet han har med L. H. 
Kure omhandlet, hvorledes denne bedst kunde sætte Ild paa sit 
huus, der afbrændte den 4de April 1859 am Aftenen, og han har 
saaledes ved sit Forhold styrket det af den Anden allerede tidligere 
fattede Forsæt. Det var Lars Hansen Kure vel bekjendt, at der 
imellem Skorstenen og Væggen i hans Smedie var opstaaet en 
Revne, der var fuld af Smul fra Lyng og Tørv, som havde ligget paa 
Loftet, ligesom der ogsaa paa Loftet over Smedien laae Levninger af 
Tørv og Lyng. Han vidste derfor, at han kunde faae Huset i Brand, 
naar han kunde faae Ild i de ommeldte Lyng og Tørvelevninger, og 
fattede det Forsæt at Udføre Gjerningen paa en Tid, da Fremmede 
Folk var tilstede i Smedien, for at al Mistanke derved kunde ledes fra 
ham. Svend Mogensen Kjøller har for øvrigt ikke Deel i den nærmere 
Plan, hvorefter Gjerningen skulde udføres, medens der dog var 
omhandlet imellem dem, at den burde udføres imedens fremmede 
umistænkelige Personer var tilstede i Smedien. Planen blev af L. H. 
Kure udført, imedens Gaardmand Anders Christensen fik noget 
Smedet i Smedien, idet L. H. Kure passede et øieblik, da denne Mand 
vendte sig bort,  

                 45. og stak én fra Ilden udtagen Haspe, der endnu var fuld af 
Smedevækker eller Glødeskaller, op i den ommeldte Revne. 
De i samme liggende Levninger af Tørv og Lyng fattede Ilden der 
udbredte sig til hele Huset, som næsten ganske afbrændte. 
Dette Huus var Assureret i Landets almindelige Brandforsikkring for 
370 Rd., og Skaden er ved den optagene Taxationsforretning ansat 
til 344 Rd., man da Brandforsikkringen efter meddeelt Underretning 
ikke har udbetalt Branderstatningen, bliver Intet at paakjende om 
dens Tilbagebeatlling. 
L. H. Kures Løsøre var forsikkret i Bornholms Landbrugeres 
Brandforsikkrings Selskab, og den Branderstaning, som derfra er 
ham Udbelt udgjør 99 Rd. 3 Mk., som han in solidum med Svend 
Mogensen Kjøller maa erstatte tilligemed Bekostning til Skadens 
Taxering i 

1861 Januar 9. A. p. 45. Anledning af Husets Brand 3 RD. 3 Mk., der tilkommer Landets 
almindelige Brandforsikkring. 
Denne Ildebrand har ikke udsat Menneskeliv eller Andres Bygninger 
for Fare. 
Med Hensyn til den Straf, som Arrestanten Svend Mogensen Kjøller 
har paadraget sig ved sine Forbrydelser, da skjønnes den at maatte 
henføres under Bestemmelserne i §§ 4 og 5 samt 11 cfr. §§ 4 og 5 af 

                 46. Forordn. Af 26de Marts 1841, og sees der hen til denne Forbryders 
lange forbryderiske Løbebane, hans haardnakkede Benægtelser, han 
hele voldsomme Fremfærd, denne Frygt han i lang Tid har indgydt 
sine Medborbere og det ham af hans Sjælesøger meddeelte slette 
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Skudsmaal, skjønnes dennes Grad retteligen at kunne fastsættes til 
12 Aars Tugthuusarbeide. 
Foruden de ommeldte Erstatsningskrav, han vil være at idømme, vil 
han og være at idømme sin forholdsmæssige Andeel i alle af 
Actionen lovligt flydende Omkostninger. 
4. Ved egen Tilstaaelse og sagens Omstændigheder er Arrestanten 
Lars Hansen Kure, der er over criminel Lavalder og tidligere straffet 
for Tyveri, tilstækkeligt overbeviist om, at bare gjort sig skyldig i 
Brandstiftelse deels med Hensyn til det Arrestanten Svend 
Mogensen Kjøller tilhørende Huus, deels med Hensyn til hans eget 
Huus, saaledes som ovenfor er omhandlet. Endvidere har han gjort 
sig skyldigt i den samme Forbrydelse, idet han har antændt nogle 
Lieutenant Riis tilhørende Effekter. Efter den af ham afgivne 
Tilstaaelse er Sagens omstændigheder følgende: I Efteraaret 1841 
eller 1842 var Smed, Tiltalte Rasmus Pedersen eller Rasmus Peter 
Riis, hos hvem Arrestanten dengang var i Lære, 

                 47. kommet ind til ham, havde vækket ham og forslaaet, at de skulde 
spille Lieutenant Riis et Puds, hvortil der den Aften var Leilighed, 
eftersom denne Mand havde brødet Hør, og ladet endeel Effekter 
staae ved Brødegraven. Dertil havde Arrestanten været villig, og de 
vare da sammen gaaede ud i Skoven til Brødegraven og samlet de 
derværende Effekter, navnlig en Vogn, nogle Ankere, 2 Lag 
Vognfjelle, 2 Lag Seletøi, nogle Stole og nogle Bræder sammen i en 
Hob. Efterat de dernæst havde samlet Stjæver rundt om disse 
sammenhobedede Gjenstande, havde de sat Ild paa samme. 
Det var Tiltalte Riis, der nærmest havde Grund til at være vred paa 
Lieutenant Riis, fordi denne Mand havde havt Mistanke til ham for 
Tyveri, hvilket atter havde foranlediget en Proces imellem dem. 
Hvorledes de antændte de ommeldte Effekter kan Arrestanten nu 
ikke med Bestemthed erindre. Bødegraven laae i en Kratskov og 
langt fra alle Bygninger, saa at der ingen Fare var, for at Ilden skulde 
udbrede sig videre. Erstatningen er af den Skadelidte frafalden, han 
har ansat Værdien af de opbrændte Effekter til 60 Rd. 
Med Hensyn til den Straf denne Arrestant har paadraget sig,da 

                 48. skjønner Retten, at hans forbrydelser bliver at henregne under 
Bestemmelserne i Forordningen 26de Marts 1841 §§ 4, 5og 7, og at 
Graden i Betragtning af, at disse Forbrydelser ere udøvede med 
særligt Overlæg og stor Snedighed, bliver at bestemme til 12 Aars 
Tugthuusarbeide. Saa vil han og in solidum med Arrestanten Svend 
Mogensen Kjæller have at udrede i Erstatning til Landets almindelige 
Brandforsikkring følgende Summer, nemlig 189 Rd. 2 Mk. Og 2 Rd. 3 
Mk., og ligeledes til Bornholms Landbrugeres Forsikkrings Selskab 99 
Rd. 3 Mk.  

 

1861 Januar 9. A. p. 48. Fredeles vil han blive idømt sin Andeel i Actionens lovlige 
Omkostninger. 
5. Tiltalte Rasmus Pedersen eller Rasmus Peter Riis har vel tilstaaet, 
at han har været deelagtig med Arrestanten Lars Hansen Kure i den 
Brandstiftelse, hvorved de Lieutenant Riis tilhørende Effekter blev 
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opbrændte ved denne Brødegrav, men han har ikke villet aldeles 
tiltræde den af denne Arrestants Tilstaaelse, idet han har benægtet 
deels at det var ham, der først vakte Forsættet hos den Anden, deels 
at han med egen Hand har taget Deel i Gjerningen og endeligen at 
han selv var tilstede på Gjerningsstedet i det Øieblik, da Ilden 
paasattes. Han vil derfor ikkun være at dømme efter den af ham 
afgivne Tilstaaelse, der     

                 49. for øvrigt er bekræftet ved Sagens Omstændigheder, og bør det ved 
denne Leilighed saavidt skjønnes komme særdeles i Betragtning, at 
han var den, hos hvem Gjerningsmanden L. H. Kure stod i Lære, og 
som derfor var særdeles forpligtet til at vaage over, at han ikke begik 
nogen Forbrydelse. 
Endskjøndt nu den her omhandlende forbrydelse vel nærmest maa 
henføres under Bestemmelserne i § 7 af Frdn. Af 26de Marts 1841 
og Tiltaltes Virksomhed derfor nærmest under det sidste Membrum 
af samme  Frdn.s § 11, maa det dog bemærkes, at de opbrændte 
Gjenstande dog havde den Betydenhed, at de er nærved at kunne 
sættes i Lighed med dem, der omhandles i den foregaaende § 6, 
samt at ligeledes Tiltaltes Virksomhed, denne bedømt efter hans 
egen Tilstaaelse, saa nær som muligt kan stilles i Lighed med 
Gjerningsmanden. Retten Skjønner derfor ikke, at hans Forhold kan 
blive at bedømme paa den af Defensor fremstillede Maade, man at 
han, der er langt over criminel Lavalder og ikke tilform straffet, og 
som som er meddeelt et godt Skudsmaal, maa kunne afsone sin 
Brødre ved Forbedringshuusarbeide i 2 Aar. Saa vil han og have at 
deeltage forholdsmæssigt i Actionens Omkostninger. 
Hvad disse Omkostninger angaaer, da vil Tiltalte Rasmus Petersen  

                50. Eller Rasmus Peter Riis in solidum med de øvrige Tiltalte, 
Arrestanterne Hans Jensen eller Mogensen Kjøller, Peter Hansen 
Riis, Svend Mogensen Kjøller og Lars Hansen Kure have at udrede 
1/15 Deel af samme, medens de 4 nævnte Arrestanter derhos in 
solidum have at udrede 7/30. Actors, Procurator Ipsens Salair 
bestemmes til 10 Rd., og Defensors, Procurator Erichsens, til 8 Rd., 
som udredes efter det ovenmeldte Forhold. 
Den Befalede Sagførelse har været forsvarlig. 
                Thi kjendes for Ret: 
Forsaavidt aangaar de af Arrestanten Svend Mogensen Kjøller 
udøvede Forbrydelser, hvorfor han under denne sag iblandt flere, er 
actioneret, voldeligt Overfald paa sagesløs Mand, og at han har 
ihjelstukket andens Mands Hest afvises Sagen. 
   Arrestanten Peter Hansen Riis bør have sit Liv forbrudt. 
Arrestanterne Hans Jensen eller Hans Mogens Kjøller, Svend 
Mogensen Kjøller og Lars Hansen Kure bør hensættes til 
Tugthuusarbeide. Førstnævnte i 8 Aar, de tvende andre arrestanter 
hver især i 12 Aar. Tiltalte Rasmus Pedersen eller Rasmus Peder Riis 
bør hensættes til Forbedringshuusarbeide i 2 Aar. 

                 51. Alle af Actionen lovlig flydende omkostninger og herunder Actors, 
Procurator Ipsens Salair 10 Rd., og Defensors, Procurator Erichsens, t 
8 Rd.,udredes saaledes, at Tiltalte Rasmus Pedersen eller Rasmus 
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1861 Januar 9. A. p. 51. Peter Riis in solidum med de Øvrige udreder 1/15 og disse in solidum 
hver 7/30. 
Til Ladets almindelige Brandforsikkring udreder Arrestanterne Hans 
Jensen eller Mogensen Kjøller 252 Rd. Arrestanten Peder Hansen 
Riis 673 Rd. 3 Mk. Og Arrestanterne Svend Mogensen Kjøller og Lars 
Hansen Kure in solidum 197 Rd. 2 Mk. 
Til Huusmand, Brandlidte Simon Andersen udreder Arrestanten 
Peder Hansen Riis 500 Rd., og til Bornholms Landbrugeres 
Forsikkringsselskab udrede Arrestanterne S. M. Kjøller og L. H. Kure 
in solidum 99 Rd. 3 Mk. 
Det Idømte at udredes inden 15 Dage fra denne Doms lovlige 
Forkyndelse og i øvrigt at efterkommes under Adfær efter Loven. 

  -    --   17. A. p. 52. Hans Jensen Kjøller og Svend Mogensen Kjøller tilfredse. – 
De Andre Utilfredse. 

  -    --   28. A. p. 56. Indstævning til Høiesteret (Offentlige). 

1861 Marts 25.  Ordre. 

 


