
                                                                                                                                                         Oversigtbilleder 

Aar 1860 den 5. Juli blev Nordre Herreds Politiret sat paa Hasle Raadstue i Overværelse af de udnævnte 

Retsvidner I. P. Holm og M. Olsen, hvor da Forhøret angaaende Branden af Simon Andersens Huus 

continueredes. 

Fremstod Jens Jørgensen Riis af Bolleriis i Clemsker Sogn, der formanet til Sandhed forklarer, at det er 

noget over et Aar siden, at Arrestanten Svend Mogensen Kjøller flyttede op i deres Nabolag, 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 for ham.  Saaledes skal han have truet Præstegaards Forpagteren og Hans Lou på Ll. 

Dammegaard, saa at de blev nødt til at køre Sten for ham. Deponenten har havt strid med ham, fordi denne 

mand havde taget nogle Steen paa hans Ager, og Deponenten, som havde taget dem op af Engen, for at 

bruge dem til Gjærde, havde bebreit Arrestanten, at han havde taget dem til Grundmuur for sit Huus. 

Arrestanten havde da yttret i Daglønnerens Nærværelse, at han raadte for at tage Sten paa Veien og 

udenfor Veien Veien for Deponentens Huus, og denne skulle tage sig i Agt, thi naar han traf ham paa Vei 

eller Sti., skulde han ok faa Betaling. 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. Deponenten har hørt Rygter om, at Lars Dams Kone, skulde den Nat da ovenmeldte 

Huus brændte, være bleven vækket af deres lille Hund og da hun saa ud, bemærkede hun at en Mand, der 

lignede Svend Mogensen Kjøller, gik Vest om Gaarden. Det er netop en passende Vei imellem Brandstedet 

og det Huus, hvor Svend M. Kjøller da havde Ophold. Deponenten har ogsaa hørt som Rygte, at i en Strid 

imellem Brandlidte S. M. Kjøller og dennes Søn havde Sidstnævnte yttret, at han kunde gjøre Faderen 

ulykkelig, naar han vilde, fordi denne ikke havde været hjemme den Nat, da ovenmeldte Huus brændte. 

Deponenten ved, at der i Fjor Efteraar sad et Par meget Smukke Floie paa Svend M. Kjøllers nye opførte 

Huus. Men da Morten _____ _____ der bor i nærheden af Styggemøllen havde seet dem og yttret, at han 

havde ___ dem til Hans Hansen Huus, saa kom de ned omtrent 14 Dage førend Juul, men en Maaneds Tid 

efter kom der et par andre op, der dog ei vare saa Smukke. Om dette er de gamle, der er blevet forandrede, 

kan han ikke med Bestemthed sige. Deponenten antager, at Hans Mossin der boer i Nærheden ogsaa giver 

nogen Forklaring om S. M. Kjøllers Færd, men med Vished kan han dog ikke paastaa dette. Smed Lars 

Hansen Kure ved at S. M. Kjøller tog Deponentens Sten til sin Fodmuur. 

Oplæst, ratihaberet, demitteret. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Aar 1860 den 20. August blev Nordre Herreds Politiret sat paa Hasle Raadstue i Overværelse af de 

udnævnte Retsvidner M. Hansen og I. P. Holm, hvorda forhøret angaaende Branden af Simon Andersen 

Huus continueredes. 

Fremstod Arrestanten Svend Mogensen Kjøller, der formanet til Sandhed 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 nemlig 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. Da hun skulde bruge disse Penge til at betale nogle Parceller han havde 

kjøbt af Degnegaarden. L. H. Kure talte imidlertid om, at han havde et saadant Rør, hvorved han kunde 
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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 hinanden indbyrdes. Som Eksempel herpaa sagde Arrestanten til L. H. 

Kure, da de bød Farvel med hinanden: ”eg har ikke bedt Dig om at sætte Ild paa”; hvilket heller ikke 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. Arrestanten lod derfor ogsaa L. H. Dam, om at tage Stigen bort, at den ikke skulde 

brænde. Det er hans Mening, at L. H. Kure, ogsaa har sat Ild paa sit eget Huus,  men nogen Vished derom har 

han ikke. 

Oplæst, ratihaberet, afgivet til Arresten. 

Retsvidner:                                               Forhøret udsat Retten Hævet 

M. Hansen og I. P. Holm                                        F. H. Jørgensen 

Aar 1860 den 22. August blev Nordre Herreds Politiret sat paa Hasle Raadstue i Overværelse af de 

udnævnte Retsvidner M. Olsen og I. P. Holm, hvorda forhøret angaaende Branden af Simon Andersen Huus 

continueredes. 

Fremstod smed Lars Hansen Kure af Clemensker Sogn, der formanet til Sandhed 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 havde 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 i Dagsværk 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 i Knudeskov, 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 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 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.  Baade da han Kom og da han gik, lagde han Veien vesten om Lars Dams Huus, men det var dengang 

han var paa Hjemveien, at han hørte L. Dams Hund gjøe. Han paastaaer, at han nu har udsagt den fulde 

Sandhed, og at dersom S. M. Kjøller har udsagt det anderledes, saa er dette urigtigt. Deponenten har faaet 

de ham lovede 5 Rd. 

Oplæst, ratihaberet. 

Dommeren afsagde følgende Decret: 

I Betragtning af Forbrydelsens Beskaffenhed, og den i Dag Afgivne Tilstaaelse, maa det ansees for rigtigt, at 

belægge Lars Hansen Kure med personligt Arrest. 

Thi decreteres : 

Lars Hansen Kure belægges med personligt Arrest. Dette decret blev Arrestanten bekendtgjort, hvorefter 

han blev afgivet til arresten. 



Retsvidner:                                               Forhøret udsat Retten Hævet 

M. Olsen og I. P. Holm                                        F. H. Jørgensen 

Aar 1860 den 23. August blev Nordre Herreds Politiret sat paa Hasle Raadstue i Overværelse af de 

udnævnte Retsvidner M. Hansen og I. P. Holm, hvorda forhøret angaaende Branden af Simon Andersen 

Huus continueredes. 

Fremstod Arrestanten Svend Mogensen Kjøller, der formanet til Sandhed og 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 kommet hjem til ham, som da boede hos sin Søn paa 7de Selvejergaards Fortouv i Clemensker. 

Arrestanten var paa Loen, og 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 der beløb omtrent 30 Rd. Paa Anledning udsiger han, at han, at han tredje Dag Juul sidstleden gjorde 

Afregning med L. Kure og ved denne Leilighed 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.  

Oplæst, ratihaberet, afgivet til Arresten. 

Fremstod Arrestanten L. H. Kure der formanet til Sandhed forklarer, at det forholder sig rigtigt, 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 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 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 derfor 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. 

Oplæst, ratihaberet, afgivet til Arresten. 

Retsvidner:                                               Forhøret udsat Retten Hævet 

I. P. Holm og M. Olsen                                       F. H. Jørgensen 

 

 


