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FØRSTE AFSNIT 

i. 

øndag den 24. November 1833 gik 
Folkene paa Vestermarie Kirkemølle 
efter Sædvane tidlig til Sengs. Vej
ret var raat og fugtigt, Vinden 
drev et flænget Taagedække med 
Rusk og Regn fra Nordvest ind over 

Øen. Sandet føg mellem Rønne og Hasle, hvor den 
vindskibelige Kancelliraad Jespersen havde gjort de 
første Forsøg med smaa Plantninger, der skulde standse 
Sandflugten. Men Sandet føg endda en Fjerdingvej 
ind over Landet. Der laa det, medens Vinden susede 
videre over Poreellainsgaardens Jorder, over Bakkerne 
ved Knudsker, slængte Taagen ned mod Ringeby Bro 
og Gaarde, mod Vestermarie Kirke og tvang Bjerge-
gaards Kratskov i Knæ, medens den tog sit Tag i 
de krøblede Ege. 
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Det knagede i Stubmøllens Tømmer, og Vingerne 
knirkede i lange tunge Suk, medens Skodderne klap
rede og hvinede paa de rustne Hængsler. 

I Stuen sov Kirkemølleren Albert Dich og hans 
Kone Karen — i Rummet ved Siden af Møllerens 
Datter Bodil Kirstine og hendes Mand Lars Peter Jør
gensen. 

Kirkemølleren nød Undentag i Møllen for sin og 
Hustrus Levetid. Albert Dich var en stræbsom Mand; 
han havde stillet Sæk ved Sæk og tjent bravt med 
Penge ved det. Bonden fik sit Mel og Albert sine Skil
linger; naar det var smaat med Penge mellem Folk, 
gik de til Albert Dich og borgede. Pengene fik de, 
men Forskrivning maatte de give og Renter med, der 
var høje. Kirkemølleren aagrede med sit Pund, men 
derfor stod han sig vel og kunde sove rolig uden Sor
ger for det daglige Brød. 

Tyve var der ikke noget at frygte af. Ganske vist 
hed det sig, at Naboen Jørgen Christian, der boede i 
Huset ved Pindelykkegaardens Skovpart, lidt mere 
i Øster, var lidt af en Filur, der nok vilde rapse lidt. 
Men det var da mest Brænde fra Skov og en lille Hugst 
i Marken; desuden fra Naboer og gode Venner var 
intet at frygte. De sagde ogsaa nok, at Hans Kuld, 
der boede ad Segen til, var lidt lang i Fingrene, men 
han havde fuldt op med at tage sig af Kirstine Ras-



\ mus Jesperske, Rasmuske, som de kaldte hende, hvis 
E 

Mand sad i Slaveriet paa Bremerholm for Tyveri, og 
: som selv førte et forargeligt Levned med Hans, skønt 

Øvrigheden havde givet dem skriftlig Advarsel om at 
entholde sig fra hinanden. 

Hvad det betraf, kom det jo kun Øvrigheden ved, 
og Rasmusken var Alberts Søsterdatter og ellers skik
kelig. 

Sine Penge havde Kirkemølleren i et godt gammelt 
Egetræsskab, han selv havde gjort af noget Tøm
mer fra Almindingen og beslaaet med Jern fra en gam
mel Kiste, der ikke duede mere. Skabet var indbygget 
i Væggen, og det skulde nok holde. 

Møllerfolkene sov roligt. 
Saa lød det pludselig, som om nogen gik i Køkkenet. 

Albert lettede sig paa Albuen og lyttede. Det blev 
stille igen — men Vinden rev og sled farligt i Stub
møllen. 

Saa var det igen, som om der gik nogen. Albert 
fik Benene ud af Alkovesengen og vækkede Karen 
med et Ribbensstød. Hun for op af Søvne —: 

»Hvad er det, Albert?« 
Albert stod i bar Skjorte paa Gulvet: — der var 

virkelig nogen i Køkkenet. 
»De bryder ind til os Mutter,« sagde han — »jeg 

vil se at faa Lars Peter op.« 
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Lars Peter kom paa Benene og stak i et Par Bukser 
og Træsko. 

Nu rumsterede de stærkt i Køkkenet. Mandfolkene 
vilde ud, men Døren var spærret, og hvor meget de 
end sled og satte Skuldrene mod, det hjalp ikke. 

Saa vilde Lars Peter have fat i Brødkniven for at 
skære Døren fra, men den var ingen Steder at finde. 

Imens hørte de tydeligt, hvor Kjæltringerne derude 
rumsterede med Skabets Bagklædning, det var tyde
ligt, de vilde have fat i Alberts Penge. 

Albert svor og bandede, og Lars Peter krøb rundt 
efter Brødkniven, men kunde stadig ikke finde den. 

»Hvor du tosser, dit Fjols,« brummede Kirkemøl
leren, »sæt Ryggen til Døren, den Pløk, du er, og 
vrid den fra, saa vi kan faa fat i Rakkerne —• eller 
er du maaske bange?« 

Det var Lars Peter ikke, og langt om længe fik han 
da sat Ryggen til Døren. Den gav sig ikke straks, men 
omsider røg den fra, saa de kunde komme ud i Køk
kenet. Saa var Indbrudstyvene borte. 

Albert Dich vilde have Lars Peter ud efter dem, 
men Fruentimmerne syntes, det var ledt at løbe efter 
saadan nogen i den fæle Nat, og de havde da heller 
ikke faaet Has paa Skabet, skønt det var revnet helt 
ned igennem. Det var Tid, de havde manglet, ellers 
havde Kirkemølleren næppe set Renter af de Penge; 
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og Penge laa der, for Albert Dich havde kort i For
vejen faaet en Drøsse Penge af Ejeren af Fodagre-
gaarden, Podagremanden, som de kaldte ham, og dem 
vilde han til Rønne med, for at en af hans Døtre kunde 
faa dem til at kjøbe Hus for; mod Renter selvfølgelig, 
men ikke høje, for mod Børnene var Kirkemølleren 
en skikkelig Fader. 

Indbrudet lykkedes ikke, og Familien kom sig hur
tigt af Forskrækkelsen. Lars Peter bandede svært over 
den Forstyrrelse af Nattesøvnen, og Vagt maatte de jo 
holde, om Ugerningsmændene skulde falde paa at 
komme igen. 

Som Møllerfolkene stod i Døren og snakkede om 
Sagen, kom der Folk til. Det var Ole Kofod fra Nabo
huset og hans Broder Smeden Hans Jørgen i Smedien 
nær ved Møllen. Ole var kommen sent hjem fra Gilde 
og havde hørt Postyret, saa havde han hentet sin 
Broder. 

De saa Lys og kom til —• Klokken var ved det Lag 12. 
Ole var glad efter megen Brændevin og noget Held 

i Kortenspil. Da han skiltes fra sin Broder Smeden 
hikkede han og sagde mellem to Hik: 

»Du, Hans Jørgen, — ved du, hvad jeg tror, — det 
Postyr der har Lars Møller lavet for at faa fat i den 
gamles Skillinger, og du skal se, han har haft Hans 
Kuld og Rasmusken til at gøre det grovere Arbejde.« 
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»Hvad mener Du om Jørgen Christian, Skomage
ren derhenne?« hviskede Hans Jørgen; mere forsig
tigt. 

»Ham er det ikke,« sagde Ole med et bestemt Hik, 
»for han og mig har spillet Polskpas i Aften hos Funk 
paa Klint med Manden fra Gildesgaarden; vi skiltes 
for en Stund siden, og han gik til sit.« 

»Det er Du sikker paa?« spurgte Hans Jørgen. 
»Man skal aldrig være sikker paa noget,« sagde Ole 

tænksomt, »men for den Sags Skyld har jo enhver 
Lov til at tro sit. Godnat Hans Jørgen, nu er jeg ti-
dig til at sove.« 

Saa gik de hver til sit. 
Smeden rystede paa sit Hoved, om man virkelig 

kunde tro Lars Møller til de Kaluriestreger, og saa 
Hans Kuld og den Mær Rasmusken. Naa, hvorom 
alting var, sine Naboer maatte man tro, give sig Gud 
i Vold, holde Slaa for Dør og en vagtsom Hund i 
Lænke. Men underligt var det, at Lars Peter havde 
været hjemme den Søndag Nat . Ellers turede han ude 
paa Svir og Spil hver Søndag. Mon han skulde have 
haft noget for. 

Møllerfolkene gik ogsaa til Ro, men Albert Dich 
vilde opgive Turen til Rønne til Morgen, han vilde 
først have Skabet repareret for alle Aarsagers Skyld. 
Lars Peter var «n Drønnert, ellers kunde de let have 
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taget de Rakkere ved Vingebenet, men det var tidt, 
der var mere Mod i de gamle end i de unge. 

Hvem Rakkerne havde været, spekulerede Albert 
ikke over; godt var det, at det gik som det gik da, 
men ledt alligevel, at saadan noget skulde kunne ske, 
hvor der var saa tæt med Naboer. 

Den Nat sov de ikke meget paa Møllen. 



II. 

estermarie Kirke ligger højt. Der var 
ikke noget særligt mærkbart ved 
den i gamle Dage, nu er den byg
get af ny Granit. I 1833 var det 
Mur med Granit-Grund, uden sær
lig høje Taarne og med et lille Kor. 

Forbi Kirken gik Vejen fra Aakirkeby til Rønne, 
ned ad mod Ringeby Bro, der fører over Tingsted Aa 
som forbi Bjergegaard løber ned i Blykobbeaaen. 

For at man senere kan overse det, der skete i de 
Dage i denne Egn, er foran vedføjet et Kort, som i sin 
Tid blev optaget af Landinspektør Balsløv i Rønne, og 
som tydelig viser Stedet med de Punkter, der bliver af 
Betydning i denne Historie. 

Naar man tænker sig staaende ved Kirken og ser 
ned ad Vejen i Nordvest, ligger Møllen og Møllehuset 
et Par hundrede Alen fra Kirken. Paa højre Haand 
gaar en daarlig Vej af, der fører ned forbi Smedien 
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og Jørgen Christians Hus til Smaaskoven under Pinde
lykkegaard og op igennem Krat te t til Bjergegaards 
Skoven, der er højere og mere rig paa større Træer. 

Skoven først for er lav Kratskov paa sid Bund, tæt 
op ad den ligger Ole Kofods Hus. Henimod Vejen 
bliver Skoven tilspidset og tynd, og hvor den slipper 
ved Vejen, ligger et Buskads, der kaldtes Lundinge-
buskene. Forbi disse Buske fører Stien for Fodgæn
gere til Rønne, vel knap en Mil i Længde. Fra Møllen 
til Buskene kan der vel være en lille halv Fjerding
vej. 

Ved Sommertid, naar Marken staar grøn og Skoven 
med, naar Solen skinner paa Vejrfløjen paa Vester
marie Kirke, ser det alt kønt nok ud. Men i Rusk og 
Regn en November Morgen, naar Kragen skriger 
hæst, og Vandet driver over Enge under hvinende 
Blæst, er der ganske fælt ved Hulvejen og de lavstam
mede Buske. 

Ved Dagningen den 26de November, da Udbygger 
Jens Jacobsen af Vestermarie gik til Rønne, var han 
heller ikke rigtig kry ved det. Han havde hørt om 
Indbrudet paa Kirkemøllen Søndag Nat, og umuligt 
var det ikke, at de : Slusker endnu holdt t i l p a a Eg
nen, om det da ikke var en af Naboerne, hvad mange 
troede. 

Det gøs lidt i Jens Jacobsen, da han skridtede ud 



u 
fra Vejen forbi Lundingebuskene, og værre blev det, 
da han saa en Mand luske rundt der, som gik han for 
at skære en Pahl — som Folkene der paa Landet 
kalder en forsvarlig Hesselkæp. Personen var ganske 
velklædt i mørk Trøje og Bukser og vel voksen, men 
Jens Jacobsen var et temmelig Stykke fra ham og 
kendte ham ikke. Noget bange var han, det var og
saa mørkt og helt uhyggeligt, han skyndte sig frem 
over. Han tænkte lidt over, hvem det kunde have 
været. Hans Kuld faldt ham ind, ham var det næppe, 
for Hans Kuld var lille af Vækst, skønt før af Lem
mer. Nu kunde det jo være, han saa større ud i Mør
ket, som han luskede af der op imod Bjergegaards 
Skoven, et Par hundrede Skridt borte. Underlig nok 
syntes Jens Jacobsen, at han ikke saa ham mere, 
da han kom klar af Buskene, men han skyndte sig 
alligevel frem; godt var det, at Vejen til Rønne var 
aaben og fri for Buske, og at det blev lysere. Saa 
gik Jens Jacobsen hurtigt ad Rønne til. 

Solen kom ikke op, og det blæste svært af Nordvest. 
Regn, Rusk og Taage var det ogsaa. Men lidt efter 
lidt kom der Liv i Husene om Kirkemøllen. Sydfra 
ved Kirken kom Husmand Anders Mikkelsen kørende, 
han skulde til Skovs, Klokken var ved det Lag ni. 
Bag ham, i Snak med ham, kom Husmand Niels Mar
ker ogsaa agende — han skulde op i Skoven bag Pinde-
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lykkegaardens Smaakrat og træffe Jørgen Christian 
deroppe ved et Punkt, som er betegnet med g paa 
Kortet. Derfor drejede han af til højre og kørte ned 
om Huset. Jørgen Christian var gaaet hjemme fra et 
Kvarterstid i Forvejen, sagde Datteren, som han traf 
udenfor Huset. Konen kom lige hjem i det samme. 
De bad ikke Niels Marker se indenfor, saa han kørte 
videre og naaede ved halvti Tiden Brændet, hvor han 
traf Jørgen Christian, der stod og ventede paa ham. 

Anders Mikkelsen kørte ned ad Vejen mod Ringeby 
Bro; inde over Marken saa han Kirkemølleren Albert 
Dich komme, han standsede ved en Torn paa Marken, 
mærket paa Kortet med i — og tog et Tørklæde frem 
som han bandt fast om Hovedet, og saa satte han 
Hatten paa. Anders Mikkelsen tænkte, han frøs, Bry
stet var ikke stærkt paa Kirkemølleren. De hilste hin
anden med Goddag. Mølleren gik ad Rønne til. An
ders saa ham gaa over Vejen forbi Buskene. Da han 
var kørt lidt hen ad Vejen vendte han sig om og saa 
en Person løbe hen over Vejen, som for at hale ind 
paa Mølleren. Han tænkte, han vilde slaa Følge med 
ham. Det syntes til, at det var Ole Kofod, lille og 
gesvindt som han var. Anders gjorde sig dog ingen 
Tanke af det og piskede paa Hestene for at komme 
videre. 

Mens Anders hilste paa Dich, kom en Kone ud af 
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Huset, mærket paa Kortet med c. Det var Jens Myre-
gaards Kone. Hun vilde med sin lille Pige til Skovs 
for at sanke Brænde, der var faldet ned i Mængde ved 
den stærke Rusk. Hun vendte imidlertid strax om og 
gik ind i Huset for at hente noget, hun havde glemt, 
og blev der et Kvarters Tid. Saa gik hun op i Sko
ven; og da hun var kommen omtrent 500 Alen frem, 
saa hun en Mand løbe hurtigt gennem Krat te t op mod 
Bjergegaards Parten, mellem Buske og Træer, bøjende 
sig for at slippe frem. Han syntes hende af middel 
Størrelse — hun agtede ikke derpaa, men troede, det 
var en Hareskytte; af dem var der nok paa Landet i 
de Tider, da Harer var mere almindelige end nu, hvor 
de mestendels er skudt bort allesammen. 

Og medens disse Folk saaledes rolig gik til deres 
Dont, medens Regnen faldt og Blæsten ruskede, skete 
det, at Kirkemølleren blev standset paa sin Vej til 
Rønne med et Slag ført bagfra mod hans venstre 
Tinding, saa Hovedskallen sprængtes, og han styrtede 
uden et Suk mod Stien, medens Blodet sprøjtede af 
ham og plettede hans Kæp. Den, der slog ham, slæbte 
ham med voldeligt Tag mod Lundingebuskene, til 
Stedet mærket paa Kortet med d, rev Klæderne op 
paa ham og ransagede hans Lommer — gik saa eller 
løb — om det har været ham, Jens Myregaards Kone 
saa ■— opad mod Nordost, eller hvor han nu løb i 
Taagen. 
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Da Udbygger Jens Jacobsen ved Tretiden kom hjem 
igen fra Rønne, skottede han uvilkaarligt til Lundinge-
buskene, og der saa han en Mand ligge. Han troede, 
det var en, der sov, og vilde vække ham, for at han 
ikke skulde faa Kolden. Da han traadte hen til ham 
blev han var, at han svømmede i sit røde Blod, og at 
det var Kirkemølleren Albert Dich, der laa myrdet i 
Lundingebuskene, en halv Fjerdingvej fra sit Hjem. 

Det gøs i Kroppen paa Jens Jacobsen, og ilsomt løb 
han mod Møllen, hvor han traf Lars Peter og meldte 
ham, hvad han havde set. Lars Peter tog med Rolig
hed mod Meldingen, og de sendte Bud til Sandemand 
Holst, der boede paa Stensgaard. Sandemanden kom 
og satte Vagt ved Liget, hvorhos han sendte ridende 
Bud til Rønne, til Kancelliraaden, Herredsfoged i Ve
ster Herred og Byfoged i Rønne By. 

Dermed var Sagen lagt i Øvrighedens Hænder, og 
det er om dennes Virksomhed til Sagens Oplysning, 
at denne Historie melder, bygget som den er Punkt 
for Punkt paa Rettens Protokoller og Akterne samt 
paa Overleveringer mellem Folk, der endnu leve paa 
Bornholm i Vestermarie Kirkesogn i Vester Herred. 

Palle Rosenkrantz: Mordet i Vestermarie. 2 
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eddelelsen om Mordet i Vestermarie 
traf Kancelliraaden ved Middagsbor
det, han havde fremmede. Kancel
liraaden var en svagelig Mand; de 
sagde om ham, at han havde le
vet for godt, Embedet gav ham 

for meget. I de Dage var det vel værdt at være Rets
betjent, Sportlerne tilfaldt Embedsmanden, og Sport
lerne i Rønne Købstad og Vester Herred var gode. 
Paa Sortehatsrev strandede Skibe med rig Ladning, for 
Rettergang gav Rønne Borgere deres og Bonden sit 
for Auktioner over Træ i de mange Skove. 

Kancelliraaden lod ikke Guldet dovne hen. I Nord 
paa Rønnes store Torv laa hans Hus, det smukkeste 
paa Torvet, det ligger der endnu; men de pragtfulde 
Linde, der ved Midsommertid skyggede over Vinduer 
og Fortov, ere faldne for nøgterne Byraads Øksehug. 
Kancelliraaden var en velsindet, afholdt Mand, hvis 



Hus stod aabent for alle. Han kørte med fire og gav 
gode Drikkegilder, hvor Borgerne nød Mosten sammen 
med de store Proprietærer. I hans Hus kom den strenge 
Kommandant Hoffmann, den vindskibelige Kancelli-
raad Jespersen, der plantede Plantagen ved Blykobbe-
aaen, Almindingens Skaber, Holzførster Rømer, Øens 
Provst og de trende Læger, af hvilke den fornem
ste var Landfysikus Grove, den næste i Rangen Regi-
mentschirurg Goos og den mindst fine en gammel 
Feltskærer fra Kristians 0, der hed Ourdt. 

Men det meget Vellevned tog haarde Tag i Kan-
- celliraaden, og det var intet Under, at han kun vanske

ligt kunde begive sig ved Aftentide til et skummelt 
Buskads for at besigtige en stakkels ihjelslagen Stod
der. Dertil rakte hans Helbred ikke — og desuden, 
den Gud giver et Embede, giver han ogsaa en dansk 
Jurist til at bestride samme. Den danske Jurist, Gud 
havde givet Rønnes Kancelliraad, hed Erichsen, første 
Fuldmægtig, Bondes og Borgers Raadgiver. Erichsen 
var indfødt Bornholmer og en Mand, Folk stolede paa 
i Modsætning til de »førte« Folk som Bornholmerne 
kalder dem, der kommer til Øen fra det øvrige Konge
rige. Han udrustede sig med en Fogedprotokol og drog 
sydøst i til Vestermarie for med Vidnerne Sandemand 
Jensen og Sandemand Holst at holde Ligsyn. 

Strængt taget burde der have været en Læge til-
2* 
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stede ved denne Forretning, og af Hensyn til Sagens 
Vigtighed burde dette være iagttaget, men selv om 
Lægerne ikke vare delagtige i Kancelliraadens Svage
lighed, befandt de sig dog saa vel ved hans Bord, 
at de ikke vilde rive sig løs fra Stævnet ■— desuden 
hvad kunde en Læge se paa en mørk Aften, og Liget 
løb ikke fra dem. 

Fogedretten blev sat i Møllen d. 26. November Kl. 5 
og administreret som angivet af den ordinære Fo
geds autoriserede Fuldmægtig Erichsen med for
nævnte Vidner, hvor de foretog Ligsyn af den død
fundne Kirkemøller Albert Dich. 

Om Fundet hedder det i Fogedprotokollen følgende: 
»Den fungerende Foged bemærkede at have fore

fundet Liget liggende paa Ryggen i de ommeldte 
Buske circa 100 Skridt sønden for Vejen, der løber 
fra Kirken. Trøje, Vest og Undertrøje fandtes oprevne 
og Bukselommerne opknappede. Om Hovedet var 
bundet et Tørklæde, og i den venstre Tinding op
dagedes et stort Saar og en betydelig Del Blod. Circa 
ni Skridt fra Liget fandtes tydelige Spor af Blod, og 
paa den anden eller højre Side, mellem Buskene, laa 
4 smaa Kæppe. Lommerne i Klæderne befandtes ved 
Undersøgelsen at være aldeles tomme, og da Liget paa 
Fogdens Foranstaltning flyttedes fra det Sted, hvor det 




