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vg da Pastor Jacobsen var Prwst her
s Byen, var det ingenlunde nagen behagelig Opgave: men Jørgen Timsen gjorde sin Pligt uden at lade sig
paavirke i nogen Retning. Han sogte, saa godt han formaaede, at dæms
me op for Fortyfkningens Bølge poa
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te 4 Alen i Lcengden og 4 Alen i
Bredden og laa i Retning af Øst og (K. Z.) Den tyske Keiler bar tildelt
Best. J den sftlige Ende stod et raai Formanden for Redningsstationen i
fokarbejdet Lerkar, men ellers intet Juvre, Sklpper Nielsen, den køde
Gravgods. Liset, som hat vceret u- Ørns Medaille og de øvrige otte Mand
ved Stationen Kronemedaillem fordi
brændt, var fuldstrendig oplst
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Den anden Gran
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med Eleog lau 7 Alen Nord for den fer- efter en tolv Timers Kamp
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Midt i Stenhoben var dannet
et 3 Alen langt Leje af udspgte flade Steue, hvorpaa der laa udbredt Resterne af et brændt Lig. Lejet var anlagt i Netning Øft og Best. Ved den
sstlige Ende laa en 6 Tommer lang
Bronkedolk.
Begge Grave var bygget af mindre
Markstene og tilklinede med Ler, og
udenom var en Kreds of store Steue.
Disse to Grave er fra Slutningen
af den ældste Broncealder, 1500 Aar

ste.
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foreløbig, da Matten skal pløjes og
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Alle de smukke Vnaben, Brugsgens
stande og Guldsmykker, som er fundne paa denne Gravplads, giver et interessant Jndblik i vore hedenskc
Forfædres Liv og Fcerden.
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