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Ny udgave af true crime-klassikeren  
Mordet i Vestermarie

Kriminalforlaget fortsætter sin udgivelsesrække af danmarkshisto-
riens omvæltende og modige true crime-fortællinger. I 2022 udgav 
forlaget En morders bekendelser om drabsmanden Ole Kollerød. Nu er 
tiden kommet til Danmarks første rigtige true crime-bog: Mordet i 
Vestermarie.

Den 26. november 1833 bliver den 64-årige møller Albert Dich stukket ned under en 
gåtur til Rønne. Den mistænkte pågribes hurtigt og afhøres med metoder, der minder 
om fortidens tortur, dømmes og sættes i fængsel. Sagen er ligetil, den mistænkte 
morder passer ind i datidens formel for ’en rigtig morder’: en af de udsatte, de fattige 
og de afvigende, der blev behandlet som lovløse. Og på trods af den anklagedes 
fortvivlede benægtelse, bliver han dømt og kastet i fængsel. Først 50 år efter tilstod den 
virkelige morder på sit dødsleje.

Baron Palle Rosenkrantz følger mange år senere i hælene på opklaringsarbejdet 
og redegør i krimiform for dette store justitsmord. Mordet i Vestermarie betragtes 
som et af de første danske eksempler på ‘true crime’: en kriminalhistorie, der ud fra 
juridiske akter og mundtlig overlevering fortæller den virkelige historie om mordet på 
kirkemølleren i Vestermarie på Bornholm den nat i 1833.

Bogen udkom første gang i 1902 og vakte stor opsigt, fordi den blev betragtet som 
et indlæg i den dengang verserende debat om en retsreform. Denne nye udgave 
er forsynet med en efterskrift af Politiken-anmelderen og krimieksperten Bo Tao 
Michaëlis.

Baron Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz (1867-1941) regnes for den første egentlige 
kriminalforfatter i Danmark.


