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Da Udbygger Jens Jacobsen ved Tretiden kom hjem igen fra Rønne, skottede han uvilkårligt til
Lundingebuskene, og der så han en Mand ligge. Han troede, det var en, der sov, og vilde vække ham, for at
han ikke skulde få Kolden. Da han trådte hen til ham, blev han var, at han svømmede i sit røde Blod, og at det

var Kirkemølleren Albert Dich, der lå myrdet i Lundingebuskene, en halv Fjerdingvej fra sit Hjem.
Det gøs i Kroppen på Jens Jacobsen, og ilsomt løb han mod Møllen, hvor han traf Lars Peter og meldte ham,
hvad han havde set. Lars Peter tog med Rolighed mod Meldingen, og de sendte Bud til Sandemand Holst, der
boede på Stensgård. Sandemanden kom og satte Vagt ved Liget, hvorhos han sendte ridende Bud til Rønne,

til Kancelliråden, Herredsfoged i Vester 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 på Rettens Protokoller og Akterne samt på
Overleveringer mellem Folk, der endnu lever på Bornholm i Vestermarie Kirkesogn i Vester Herred.
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Akter og mundtlig Overlevering.

Da Udbygger Jens Jacobsen ved Tretiden kom hjem igen fra Rønne,
skottede han uvilkårligt til Lundingebuskene, og der så han en Mand
ligge. Han troede, det var en, der sov, og vilde vække ham, for at han
ikke skulde få Kolden. Da han trådte hen til ham, blev han var, at
han svømmede i sit røde Blod, og at det var Kirkemølleren Albert
Dich, der lå myrdet i Lundingebuskene, en halv Fjerdingvej fra sit

Hjem.
Det gøs i Kroppen på Jens Jacobsen, og ilsomt løb han mod Møllen,
hvor han traf Lars Peter og meldte ham, hvad han havde set. Lars
Peter tog med Rolighed mod Meldingen, og de sendte Bud til

Sandemand Holst, der boede på Stensgård. Sandemanden kom og
satte Vagt ved Liget, hvorhos han sendte ridende Bud til Rønne, til

Kancelliråden, Herredsfoged i Vester 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 på Rettens Protokoller og Akterne samt
på Overleveringer mellem Folk, der endnu lever på Bornholm i

Vestermarie Kirkesogn i Vester Herred.
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