
Uddrag af Højesteretsdom 7-5-1861 (Brand hos S. Kjøller)  Oversigtsbillede 

 

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 
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. - 
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   -             -  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. 

 


