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Bilag B 

Udskrivt af Bornholms Nordre Herreds Politi Protocol. 

Aar 1860 den 25de Juni blev Nordre Herreds Politiret sat paa 47 Selvejergaards Fortoug i Clemensker Sogn i 

Overværelse af Vidnerne Ritmester Holm og Sandemand Hans Nielsen, for at optage forhør i Anledning af 

en modtaget Anmeldelse om, at et Huus paa 8de  Vornedegaards Parcel tilhørende Simon Andersen er i Nat 

afbrændt. 

Dommeren Bemærkede, at ved hans Ankomst til Brandstedet var Ilden aldeles slukket og Huset tildeels 

nedbrændt, dog stod endnu Undermurene i Stuehuset og Skorstenen. Ved denne fantes ingen saadan 

Mangel, at det Kunde antages at have foraarsaget Ildebranden. 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, der ikke var assureret, var næsten Intet bjerget.  

Oplæst 

Fremstod Brandlidte Simon Andersen, der formanet til Sandhed forklarer, at han i Aftes gik i Seng omtrent 

Kl. 10 tillige med Konen og trende Smaae Børn, hvoraf det ældste er 10 Aar gammelt. De havde Ild på om 

Middagen, da Konen Kogte et Sp___ Kartofler, men ikke senere, og det er hans faste Overbevisning, at den 

stedfundne Ildebrand ikke er foraarsaget ved nogen som helst Uforsigtighed fra hans Side, ligesom ogsaa 

hans Kone altid ved den største Omhu paaser Ild og Lys. De havde ikke Lys tændt i aftes. 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 hjalp ham. Da de havde faaet dem ud, og det var paa den 

yderste Tid, for dersom de 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, men saa forbrændt, at den ikke kunde leve, været 

sprunget over Bølkene og kommet ud igjennem den østre Dør.  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. Han har trukket sine 

Kreaturer hjem om Natten, skjøndt Veiret vare meget mildt, fordi den ene Hest for kort tid siden var tilført 

temmelig betydeligt snit eller stik i den ene Bov, hvorfor han ikke turde lade den gaae ude. Han har eiet 

Huuset side 1852 og da lod han det assurerer, skøndt det ikke var ganske færdigt. Senere har han Kostet 

150 Rd. Paa det i det Mindste, man han har ikke ladet det om assurer. Adspurgt om, paa hvilken Maade , 

han antager at Ilden er Kommet op, udsiger han at maa troe, at den er kommen fra den nordre Side ____ 

altsaa fra Ladebygningen, og at den derfor 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, men Hans Jensen Kjøller, der 

bor Minutters vei fra Brandstedet, kom først derhen, da Klokken kunde være henved 6, og da talede han 

ikke med Nogen, men gav sig til at bære lidt Vand. De første, der kom til Ildebranden, vare Peder Hansen og 

Peder Pihl. Nogen bedre Oplysning saa han sig ei istand til at afgive. 
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Oplæst, ratihaberet, demitteret. 

Fremstod den Brandlidtes Hustru Karen Holm, der formanet til Sandhed forklarer, at hun ikke har haft Ild 

paa Komfuret siden i Gaar Middag, da hun Kogte nogle kartofler. Om Aftenen havde de ikke havt Lys 

Tændt, og ved at der ikke er begaaet nogen som helst Uforsigtighed med Svovlstikker. De gik tilsengs 

Klokken lidt over 10, og hun blev vækket i Nat af hendes Mand, der troede at Lynilden var slaget ned, da 

han saa en stærk Lysning og hørte Alarm paa Loftet. Da de bemærkede at Ildebranden var hos dem, havde 

han raabt, at han vilde bjerge Kreaturerne, medens hun skulle bjerge Børnene, man da han vilde igjennem 

Kjøkkendøren løbe ud i den nordre ende af huset, slog Ilden ind af denne Dør, da han vilde lukke den op, og 

hele den ommeldte Ende af Huset hvor Kreaturerne stod, var i fuld Brand, hvorfor ogsaa 2 Heste og en Koe 

var indebrændt, at den vestre Deel af Taget var nedbrændt, og den østre kort efter faldt ned, at de ikke 

kunde faa bjerget uden nogle ganske faa Ubetydeligheder, da Manden maatte passe på Børnene og hun 

ikke kunde faa bjerget noget, men paadrog sig adskillige Brandsaar. Deres Løsører og Udbo, som ikke er 

assureret, er saaledes brændt, og huset er nyt og godt opført, de det kjøbte det, ligesom det og efter at 

være assureret er blevet fuldført. 

Hun antager derfor at Ilden er paasat, og hun har Mistanke til Hans Jensen Kjøller, der har foraarsaget dem 

nogen Bekømrig i den sidste Tid. Han lader sine Kreaturer gaa løse omkring i sine Naboers Sæd, lade sin 

kalv gaae løs og patter deres Koe, saa de derved mister deres Mælk, og det er efter hendes Formodning 

ogsaa ham, der har saaret deres Hest. Hendes Mand kunde derfor ikke lade sine Kreaturer gaae ude om 

Natten, for da Veiret var mildt Kunde de godt have staaet ude, og saa var de bleven frelste. Nogen anden 

Oplysning ved hun ei at give. Dog bemærker hun, 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. Dette Huus 

med Parcel har hendes Mand givet over 1200 Rd. For, og den Parcel som han havde solgt tilOmmeldte H. J. 

Kjøllers Søstersøn Peter Riis, skulde han have 1700 Rd. For. Paa disse Eiendomme hvilede en Gjæld af i det 

hele 400 Rd. Og desuden havde de nogen Hæftelse paa Deres Eiendomme til Hullegaards Enke i Anledning 

af Kulværket i Hasle, hvori hendes Mand er Interessant. Anden Gjæld haves ikke. 

Oplæst, ratihaberet, demitteret. 

Fremstod Ugift Fruemtimmer Laura Marie Kofoed 23 Aar gammel, der formanet til Sandhed forklarer at 

hun i Aftes gik i Seng omtrent 10½, og da var H. J. Kjøller, hos hun nu har været paa tredje Uge, gaaet 

tilsengs, og hans Søstersøn Peter Riis var i aftes kl. 9½ redet fra Rutsker Sogn fra Spanner, men naaer han 

kom hjem, veed hun ikke. Hun veed eiheller, om H. J. Kjøller har været ude om natten, dan han godt kunde 

være ude, uden at hun mærkede det. Hun benægter, at hun selv har været oppe af Sengen i Nat. 

Oplæst, ratihaberet, demitteret. 

Fremstod Peder Hansen paa paa 8de Vornedegaards Parcel,der formanet til Sandhed forklarer, at i Nat Kl. 

noget over 1 blev han vækket ved, at Simon Andersen Kone med 3 Saagodt som nøgne Børn raabte og 

skreg udenfor han Huus, og fortalte ham, at der var Ildebrand, og da han sprang op af sengen, saa han, at 

det lysnede overalt. Han løb strax til Brandstedet, og der var hele Taget nedbrændt. Kreaturene undtaget 

en Koe, der var meget forbrændt, indebrændte og intet Gods bjerget. Han er fuldkommen overbevist om, 

at Simon Andersen er fuldkommen uskyldig i denne Ildebrand, som han antager, maae være paasat af 

slette Mennesker. Han kan ikke nægte, at han har nogen Mistanke til Hans Jensen Kjøller, der paa forskellig 

Maade har været sine Naboer til Besvær, fordi han igen Fend og Hegn vil holde, men vil lade sine Kreaturer 

gaae, hvor det lyster ham, men han har for øvrigt intet Bestemt, hvorpaa han kan bygge denne Mistanke. 

Han ved nok at der har været en Handel imellem Simon Andersen og Peter Riis, som gik tilbage igjen, og i 

hvilken anledning Sidstnævnte maatte betale 50 Rd., men om dette skulde have opbragt H. J. Kjøller, eller 



Peder Riis, tør han ikke med Bestemthed paastaa. Peder Riis skal have været ude i Nat, og det skal 

Huusholdersken for H. J. Kjøller ogsaa have nævnt, efter hvad hun har fortalt til Lars Peters Fruentimmer, 

men om dette virkelig forholder sig Saaledes, ved han ikke. 

Oplæst, ratihaberet, demitteret. 

Fremstod Skomager Hans Jensen Pihl, der formanet til Sandhed forklarer, at han boer i samme Huus, som 

Peder Hansen, der kom til Brandstedet. Da de blev kaldte op, havde de taget nogle klæde paa, og vare 

løbne til Brandstedet, og da de Kom der, saa de at hele Taget var afbrændt, og at næsten alt Godset og 

Kreaturene vare brændte. Han troer ikke at Simon Andersen eller Kone har nogen skyldt i denne Ildebrand, 

men han antager snarere, at Ildebranden er paasat af slette Mennesker. Endskjøndt han ikke kan begrunde 

sin Mistanke, saa antager han dog at H. J. Kjøller muligen er Gjerningsmanden, fordi i denne er en farlig 

Person, der ved forskeligge leilighederskal have brugt Undsigelsesord, naar han har faaet noget 

Udestaaende med folk, og han krænker sine Naboer ved at lade sine Kreaturer gaa løse i deres sæd, og det 

er Deponenten bekjendt, at bemeldte Mand skal være meget vred over, at Simon Andersen forlangte 50 

Rd. for at Handlen om en Parcel, skulde gaae tilbage igjen. Peter Riis og Husholdersken skal have været ude 

i Nat, men om dette er Sandhed, ved Deponenten ikke. 

Oplæst, ratihaberet, demitteret. 

Retten hævet, for at sættes paa Lars Peder Nielsens Huus, da dennes Kone ikke kan forlade sengen. 

Retten atter sat paa sidstmeldtes Huus. 

Fremstod Lars Peder Nielsens Hustru, Margrethe der formanet til sandhed forklarer, at Laura M. Kofoed 

havde fortadt hende, at hun i Aftes havde fulgt en Mand på Vei og Kom hjem igjen Kl. 10½, og laae H. J. 

Kjøller dengang tilsengs, men P. Riis som havde været i Rutsker, Kom først hjem midt paa Natten, eller 

henimod Midnat, og at han var syg, da han kom hjem. 

Oplæst, ratihaberet. 

Retten hævet, for atter at sættes paa 47 Selvejergaards Fortoug. 

Retten atter sat paa 47 Selvejergaards Fortoug. Dommeren bemærkede, at H. J. Kjøller og Peder Riis er i 

Morges tagen ud paa Lyngen, saa at de først sent kunne skaffes tilstede. 

Retsvidner:                                               Forhøret udsat Retten Hævet 

H. Holm    H. Nielsen                                              F. H.Jørgensen 

 

 


