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Juni 19'i 2.

Nyt om Kulbrænding pact Tinglev 
Hedeslette.

Af R. P. Sørensen, Buskhøj, Padborg.
][ »Sønderjydsk Maanedsskrifl« for 1. November 1939 er »Kidbræn

ding af Torv« omtalt med Udgangspunkt i Marklund paa Hedesletten 
Syd og Sydøst for Løgumkloster. I Slutningen af Artiklen omtaler 
jeg Fundet af el Par efter min Mening sikre og nogle usikre Rester 
af Trækulmiler. Skønt Trækulbrænding i Landet som Helhed er langt 
mere kendt end Tørvekulbrænding og gamle Trækulmiler derfor ogsaa 
lettere al efterspore, saa er Forholdet paa Tinglev Hedeslette dog lige 
omvendt. Her kan en Del gamle endnu huske Tørvekulbrændingen, og 
mangfoldige velbevarede Milepladser kan findes. Derimod har ingen 
nulevende af dem, jeg har spurgt, hørt noget om Trækulbrænding, 
heller ikke i Overleveringens Form, hvorfor ingen har kunnet yde 
mig nogen Hjælp ved at vise hen til Findesteder.

I 1940 fandt og undersøgte jeg en Del Trækulmilepladser, de aller
fleste beliggende nær Landsgriensen i Tinglev Sogn. Og den Datering 
af Trækulsbrændingen, jeg efterlyste i min ovenfor omtalte Artikel, 
er jeg nu med nogenlunde Sikkerhed i Stand til al give, dog saadan, 
at Kulbrændingens Spor bagud taber sig.

I et Staten tilhørende Engareal Vest for Sofiedal, hvor der var Myre
malmsbrydning i Gang, fik jeg Øje paa en lav Pold*), der mindede 
mig om tidligere undersøgte Kulpokle**). Ved første Spadestik i Polden 
kom nogle Jydepotteskaar for Dagen. Deres Alder omtales senere. Des
uden fandtes en stor Mængde Trækulstumper i Polden. Jeg vil dog 
ikke nøjere beskrive netop denne Pold, men koncentrere Beskrivelsen 
om den bedst bevarede Kulmileplads, som jeg snart efter fandt el Par 
Hundrede Meler længere borte. Denne er betegnet som Nr. 2 paa med
følgende Kortskitse. Og den skal her beskrives grundigt, fordi et saa- 
dant Mindesmærke, allsaa en gammel Kulmileplads af netop delte 

*) Jeg vælger atter at bruge denne praktiske Betegnelse, som alle Bonder paa Tinglev Hede
slette bruger om en lille lav Forhøjning, som andre næsten ikke kan se, — men som man skal 
kunne se, hvis man vil finde Kulmilepladser.

**) Se Billedet Side 109.
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Udseende ikke, saa vidt jeg har kunnet spore, findes beskrevet i Litte
raturen, og fordi dette sierlige Udseende har Forbindelse baade med 
Arten af den Skov, der leverede Træet til Brændingen, og med Levevil- 
kaarene for de Bønder, som brændte Kullene.

Milepladsen ligger midt i en Flyvesandsforhøjning, dog ikke 1 m 
over Engen med Myremahnen, og indenfor Randen af el Hedeareal. 
Jorden har ikke været pløjet. Omkring en ganske svagt skaalformet 
Plads ca. 4 m i Diameter er der tre lydelige, langagtige Grave med en 
indbyrdes Afstand af 6,5, 6,0 og 6,7 m. Gravenes Længde: I 3,50 m, 
II 2,80 m, III 5,30 m. Den nuværende Dybde af Gravene: I 0,55 m, 
II 0,40 m, III 0,40 m. Den nuværende Bredde foroven var ca. 1,50 m 
ved alle Gravene, lidt større ved I; og Nr. III, den længste, var ogsaa 
udvidet i Bredden ved den ene Ende. Den skaalformede Plads tyder 
jeg som den egentlige Mileplads, Gravene som fremkommet ved Arbej
det med Brændingen. Paa Milepladsen er der en hel Belægning af 
Trækulstumper, som findes umiddelbart under Græstørvene, de fleste 
Stykker omkring nøddestore og godt forkullede. Kulbeslrøningen fort
sætter til lidt udenfor Gravene, men Mængden aftager jævnt. Indenfor 
en Afstand af 7-8 m fra Milens Midtpunkt finder man praktisk talt 
Kul i hvert Spadestik. Et større Antal Prøvehuller i Hedearealet i øvrigt 
gav derimod negativt Resultat undtagen paa to andre Steder, som ogsaa 
viste sig at være Milepladser.

I Midlen af Milepladsen fandtes som nævnt el Kullag lige under 
Græstørven, allsaa i sin Tid efterladt i Overfladen. Derunder var der 
i ca. 40 em s Dybde en ret ensartet Blanding af fint Sand og Kulstøv 
med færre Kulstykker. Uden nogen skarp Grænse fulgte saa et Lag 
Blegsand, 5-10 cm, hvori der ikke var noget videre Kul. 1 55 cm’s 
Dybde fandtes Al, der føltes ligesom mørnet i den øverste Del.

I Bunden af Grav Nr. I fandtes skiftende Lag af svampet Tørv og 
ned føget Sand ca. 60 cm ned. 1 den Dybde laa der en hel Del Kul
stumper og Kulstøv blandet med Sand. Desuden stødte man paa nogle 
halvforkullede Stykker Træ med blødt Ved. El Stykke Birk med 
bevaret Bark var ca. 1/-> m langt og 6 cm i Diameter. Det var forkullet 
i den ene Ende og kunde tænkes al være brugt til et eller andet ved 
Milens Opbygning. El Par andre, daarligere bevarede, Stykker var 
ogsaa forkullede i den ene Ende. Uforstyrrede Sandlag (Flyvesand) 
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fandtes først i 1 nf s Dybde under Gravens nuværende Bund, dvs. ca. 
IV2 m under Terrænels Overflade. Det nævnte Stykke Birketræ laa 
paa Gravens oprindelige Bund. Kulmængden var nok størst nede ved 
Bunden, men et markeret, tydeligt afgrænset Kullag kan man ikke 
tale om.

Grav Nr. II viste lignende Forhold. I Grav Nr. III var der ogsaa 
lidt Tørvejord og Sand med Kulstumper i, men kun indtil 30 cm under 
Gravens Bund; i den lJybde stødte man paa haard, mørk Tørveal, 
som ikke var til at stikke igennem med Spaden og sikkert aldrig har 
været gennembrudt.

En Helhedsbetragtning af Stedet her og en Betragtning af mit øvrige 
Materiale, hvoriblandt to omtrent lige saa godt bevarede Fund (Nr. 6 
og Nr. 13), gør det vist unødvendigt al føre omstændeligere Bevis for, 
at vi her staar overfor en Kulmileplads. Det maa derimod overvejes, 
om der kan være Tale om Gravbrænding, som den er beskrevet af 
Oppermann i »Vort ældste Kulsvieri«. (Det forstlige Forsøgsvæsen i 
Danmark, 7. Bd. 1923-24). Gravene er her jo; og nogle af Maalene i 
den beskrevne nordlige Grav er ikke helt ulig de i O’s Afhandling 
citerede, af Johan Lindner angivne Maal [Johan Lindner: Kolning i 
Grop (Skogen 1922)]; kun er den her omtalte Grav ikke rund som 
dem, Lindner beskriver. Heller ikke kvadratisk foroven. Wesslén an
giver: ». .rund eller kvadratisk. .« [Wesslén: Kolning i Grop. (Ekman: 
Handbok i Skogsteknologi, 1922)]. Graven er meget langstrakt i For
hold til Bredden, som, maalt ca. l/s m over den oprindelige Bund, 
fra Sandvæg til Sandvæg kun er 65-70 cm, altsaa meget smal i Forhold 
til Dybden og Længden, saa allerede dette gør det usandsynligt, at 
Graven er brugt til Brænding. En anden Ting taler ogsaa imod denne 
Antagelse, nemlig Gravenes indbyrdes Beliggenhed. Da Gravene har 
Længderetning, er det næsten utænkeligt, at der ikke skulde være 
taget Hensyn til Vindretning ved Anlæggelsen, hvis de skulde bruges 
til Gravbrænding; der brugtes jo ingen særlig Foranstaltning for at 
skaffe Træk i Gruben. Men havde man taget saadanne Hensyn her, 
vilde Gravene ikke, og særlig da ikke flere forskellige Steder, komme 
til at ligge med Vinkler paa ca. 60°.

Dertil kommer, al den vestlige Grav slet ikke kan lænkes anvendt 
til Gravbrænding. Der har man aabenbart opgivet at grave i Dybden;
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lil Gengæld er Udstrækningen foroven større. Del faar sin Forklaring 
ved den Antagelse, al Gravene er Sandgrave. Hvor man kan gennem
bryde eventuel Al, er del let at skovle Flyvesandet op. Hvor man ikke 
kan, maa man nøjes med Blegsandet ovenover Alen. At Kulsvierne 
kunde opgive al gennembryde Tørveal, vil ikke undre den, der een 
Gang har prøvet paa del! I en Grav ved et andet Milested (Nr. 13) 
fandtes Alen delvis gennembrudt, saadan al der var en brat lodret 
Gramse for dens Udstrækning.

Saa vid l jeg har kunnet finde, er der som nævnt ikke i Li Itéra luren 
nogen Beskrivelse af en Mile plads med tilhørende Land y rave. Men 
der er udnuerkel Samklang mellem, hvad der her er beskrevet, og 
en Beskrivelse af Fremganysmaaden ved Kulbrænding i Flensborg 
Amt givet af Holzvogl Speck (Vaterländische*) Waldberichte. August 
Niemann, Altona 1821). Ifølge denne Beskrivelse foregik Kulbrændin
gen her »viel einfacher« end i Holsten. Milerne var smaa, sædvanligvis 
10 Skridt i Omkreds eller 8-10 Fod i Tværmaal, og passedes af Land
mændene selv med deres egne Folk lil Hjælp. Naar Milerne aabnedes, 
bar man sig saadan ad, al man borttog de dækkede Græstørv Række 
for Række (»strichweise«) og i del samme dækkede med Jord (Sand), 
som var gjort rede dertil, (»wird . . mil vorräthiger garer Erde zum 
Abkühlen bedeckt«). »Naar denne fine, tørre Jord falder ned mellem 
Kullene og ved saa smaa Miler udbreder sig næsten overall mellem 
dem, saa er efler 24 Timers Forløb Ilden helt slukket. Saa bliver hele 
Milen paa een Gang revet om, og hvis der endnu er Ild, bliver denne 
(Lempet med »garer Erde«.«

Sandsynligvis har Landmændene paa de Sieder, hvor de havde lagel 
Græstørv til Milens Dækning, skovlel Sand op i Dynger ved Siden af 
Milen. Maaske har de ladet det ligge og tørre de 3, højst 4 Dage, Bræn
dingen angives at have varet. Saa var det uden Tvivl »fint og tørt« 
lil den nævnte Brug. Efter nogle Timers Afkøling blev Kullene ved 
Hjælp af en Rive og et af Vidjer flettet Sold befriet for Kulstøv og 
»der garen Erde«.

Medens der saaledes er arbejdet med de færdige Kul, kan ubruge
lige Slumper halvforkullet Træ1 være blevet kastet ned i Sandgravene, 
ligesom Kulslumper, Kulsløv og Sand lel kan være fløjet derned. Man 

*) Hermed menes Danmark.
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faar også lier Forklaringen paa den karakteristiske Blanding af Kul
støv og Sand, soin findes i Milepladsens Bund. Den uskarpe Grænse 
mod Blegsandet kom sikkert af, at Græstørvene blev fjernet, før Træet 
stakledes op. — Det, jeg forud havde tænkt mig til Forklaring dels 
paa Gravene dels paa Kulstykkernes Ensartethed — som Resultat af 
en Slags Sigtning —, bekræftedes altsaa fuldt ud af Specks Beskrivelse, 
som i øvrigt i Hovedtrækkene slemmer med en mere kortfattet Be
skrivelse, som Oppermann giver af den Fremgangsmaade, Parcellist 
Andreas Jensen i Skørping ved Rold Skov brugte i 1889. Denne Kul
svier dækkede med »Grus og Sand«, der som oftest var blandet med 
Kulsmuld, efterhaanden som Dæklaget, der udgjordes af Lyngtorv, 
blev taget af. [Oppermann: Dansk Kulsvieri. (Tidsskrift for Skovvæsen 
1889. Række B.) | Oppermann har til Trods for denne Beskrivelse ikke 
i »Vort ældste Kulsvieri« (1923-24) opstillet det Spørgsmaal, om nogle 
af de af ham beskrevne, som »Kulgrave« tydede Lavninger kunde væne 
Sandgrave ved Milepladser. (Der omtales ogsaa nogle ved Skjørping- 
Rebild Vejen). Da det lader til, at de Grave, han har fundet, alle var 
runde, er del maaske heller ikke sandsynligt.

»Pold« i Terrænet.
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BESKRIVELSE AF FUNDENE.

Af ca. 30 Lokalitetsbeskrivelser i mine Optegnelser liar jeg paa 
Kortskitsen vist Stedet for de 15 vigtigste. Men deriblandt har jeg, da 
Kulbrænding af Træ og af Torv her bør omtales sammen, angivet 
ogsaa Stederne, hvor der er Tørvekulmiler. (Om Taksfundene se sene
re). En udførlig Beskrivelse af hver enkelt Lokalitet vil let føre for 
vidt; men nogle Enkeltheder skal nævnes. Det vigtigste er, at der er 
paavisl 7 uomtvistelige Kulmilepladser af den beskrevne Type med 
tilhørende Grave. I tre Tilfælde (Lok. Nr. 2, 6 og 13) var tre omgiven
de Grave synlige; i de fem andre Tilfælde var der Spor af een eller 
to Grave, men Sandsynlighed for senere Udslettelse af de øvrige. Det 
er dog ikke givet, at der altid var netop tre.

Lokalitet Nr. 1. Omtalt foran som Udgangspunkt for Undersøgelsen. 
Fund af Jydepolteskaar. Ingen paaviselige Grave. Maaske er der bare 
her paa en eller anden Maade arbejdet med de færdige Kul. Lok. Nr. 
2 er beskrevet. Mellem 1 og 2 er der i det mindste to, lidet iøjnefal
dende, men sikre Milepladser.
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Lok. 3. En Samling Kulstykker i den flade Eng, bemærkelsesværdige 
ved at stamme fra Eg eller Ask, i Modsætning til Kullene fra Nr. 2, 
der var af Birk og El.

Lok. 4. To Grupper af Tørvekulmiler, tre sikre i den ene og to i den 
anden Gruppe. Sml. med Lok. 15.

Lok. 5. En overpløjel Trækulmileplads; en Grav endnu let at erken
de. Flyvesandet hæver sig her til, hvad man kunde kalde lav Klit. 
Meget Trækul. En lignende Plet læt ved, men uden synlige Grave.

Lok. (5. En uforstyrret Mileplads som Nr. 2. Længde og Bredde af 
Gravene omtrent som ved Nr. 2. Afstandene mellem dem 3l/*2, 7 og 
6 m. 1 Nærheden har der sandsynligvis været flere Miler, som nu er 
blevet forstyrrede. Der har nok været ca. fire til.

Lok. 7. En sikker Plads med en paaviselig Grav; senere Grøftegrav
ning i Nierheden har skabt Forstyrrelse.

Lok. 8. En lav, men skarpt afgrænset Flyvesandspold i en een eller 
faa Gange pløjet Eng. En ganske svag skaalformet Fordybning, ca. 3 
m i Tværsnit, med et lydeligt Kullag under Græstørvene. Træstruk
turen for det meste let skelnelig; men mange af Kulstumperne smuld
rede helt hen, naar man tog paa dem. Bunden var ret vaad og mose- 
agtig. Nogle Træstykker bestemtes af Dr. Jobs. Iversen til Eg, andre 
vanskeligt skelnelige formodedes al være Birk. Lokaliteten nævnes af 
Hensyn lil efterfølgende Overvejelser.
Lok. 9 og 10. Lidt usikre Steder, muligvis Grupper af gamle Miler. 
Ved 10 fandtes i noget, der lignede en Sandgrav hørende til en Mile
plads, 40 cm forstyrret, humusblandel Sand: derunder Al, og lige 
over Alen var der Kulsmuld og enkelte tydelige Trækulstykker, der 
bestemtes til Eg.

Lok. 13. Den tredje velbevarede Mileplads med Resier af tre Grave. 
I den ene fandtes: ca. 22 cm svampet Tørv; en Stribe Flyvesand ca. 
5 cm; derunder igen ca. 10 cm Tørv, i denne en Del Kul; under Tørven 
Al, som ved den ene Ende af Graven manglede og saa ud til at være 
hugget igennem. Hele Milen har nok været noget mindre end Nr. 2. 
Der er 5 m mellem Gravene.

Lok. 14 er igen en usikker Plads, men der er dog Sandsynlighed 
for, al der er forstyrrede Milepladser i Nærheden af Lok. 13.

Lok. 15. Her er der tre Gupper af Tørvekulmiler. Den sydligste
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Gruppe bestaar af 8 nydelige, velbevarede Kuler, som de kaldes her 
paa Egnen. Mange Tørvekulbrokker i Bunden. — Alle Tørvekulmiler 
i delle Omraade er lidt mindre og — maaske blot derfor — mere 
tragtformede indvendig. Der er dog ikke Tale om Gravbrænding; Bun
den af »Kulen« er omtrent i Niveau med Terrænet. Volden udenom er 
dannet af de dækkende Græstørv, og »Voldgraven« udenom er frem
komme! ved, at man log Sand lil yderligere Dækning paa de Steder, 
hvor Græstørven var fjernel. — Efter mundtlig Meddelelse af Matthias 
Sørensen, Sofiedal, som har set del foregaa.

Alle de beskrevne Kulmilepladser ligger paa Flyvesand. Delle skal 
nok tilskrives baade den lidt højere Beliggenhed, men ogsaa den sær
lige Fremgangsmaade al skovle Sand paa de hede Kid. Det stenfri 
Flyvesand er mere velegnet dertil end Hedeslellesandel, i hvilket der 
tilmed mange Steder i denne Egn er — og vel ogsaa, i hvert Fald til 
Dels, var — et haardl Myremahnslag. 1 den nordlige og nordøstlige 
Band af Frøslev Mose skulde man synes, der var Mulighed for at finde 
Miler. Terramet er som paa Findestederne, kun mangler Flyvesands
bøjningerne. Sandet her vilde kun kunne bruges efter Harpning; og 
del belød foruden el større Arbejde ogsaa en lille Udgift, som formo
dentlig ikke var uden Betydning. Arbejdet var nok, som det senere skal 
omtales, baseret paa al skaffe en ringe kontant Indlægi uden direkle 
Udgift.

Naar man i el Terræn med Myremalm finder Spor af Kulbrænding, 
vil man ganske naturligt ogsaa søge Vidnesbyrd om Jernudvinding 
paa Siedel. Denne Søgen har hidtil været resullalløs lil "Prods for, al 
jeg har afsøg! hele Terrænel relalivl grundigt: og del eflerhaanden 
ret sløre Areal, hvor der er gravel Myremalm, er særlig grundig under
søgi; Arbejderne visle mig all, hvad de fandi af bemærkelsesværdigt.

Paa en Mark V. for Vejbæk, NØ. for Kragelund Mose, har der være! 
en Smelleplads: og paa hele denne Mark findes en Mængde Jernslagger 
i Klumper paa op til Haandslørrelse; de større er i Tidens Løb blevel 
fjernel. Man siøder her paa Jernslagger oml ren l saa of le, som man 
i el pløjet Engslykke med Myremalm siøder paa Klumper deraf. Jeg 
har forgæves søgt efter Spor af Trækulbrænding i Nærheden af denne 
Smelleplads: men Marken har ogsaa været dyrket længe. Ved Siden 
af en Smelteplads Syd for Bovlund, — det er saa vidt jeg kan forslaa 



den »Smirrepold« (Smedepold), som M. Refslund Poulsen nævner i 
II Halvbind af Sønder jydske Aarbøger 1941 i sin Artikel om Bovlund 
— fand! jeg i Efteraarel 1941 Kulresier, som efter all, hvad jeg har 
sel, maa lydes som Sporene af en primitiv Kulmile, der har Ijenl 
Jernfremslillingen. Disse Spor har i hvert Fald een trænet lagi tager 
kunnet overse, hvorimod ingen, der kommer paa Stedel, kan overse 
Slaggerne.

1 »Eggebeker Hei mat buch« [Wilhelm Clausen. (Heimal und Erbe. 
Flensburg 1939) | bereites ang. Jernudvinding, at man i Nærheden af 
en Slaggebunke »lydeligt erkender en Plads, hvor der har slaael en 
Kulmile^. Men i flere andre Tilfælde har man altsaa, dér i Mellem
slesvig, ikke fundel Kulbrændingspladsen. Jeg mener altsaa, at Kul lil 
Jernudvinding brændtes paa formodentlig primitiv Maade læt ved 
Smellepladsen, og al Slaggerne i alle Tilfælde giver sig meget tydeligere 
lil Kende end Kullene. 1 det her undersøgte Omraade, hvor Kidmæng
den ved Eflersøgning findes i saa rig Mængde, og Slagger ikke ses, 
kan Brændingen ikke sætles i Forbindelse med Jernudvinding lige i 
Nærheden. Og en brugere Transport hen til Jernovne andre Steder 
vil paa Forhaand synes urimelig, naar der, som Tilfældet er, er Masser 
af Jernmalm ligi' ved Milerne. — I den Forbindelse har del maaske 
ogsaa Interesse al høre, at Jernudvindingsstedel ved Vejbæk, som er 
markerel paa Kortskitsen, ved Fund af Karskaar, som laa omgivet af 
Slagger, er dalerel lil Jernalderen. (Lokalarkæologen A. Worlmann og 
Museumsinspektør J. Baben). Men, som del skal paavises, er Kulbræn
dingen af langt yngre Dato for de sikre Milepladsers Vedkommende.

Kullene maa altsaa være fremstillet lil Salg, antagelig lil Smedebrug. 
Speck skriver (1821), al Kobbermøllen ved Flensborg Fjord var stor 
Aflager (i Drift fra 1682) : men lidligere havde ogsaa Byerne Flens
borg og Slesvig a flagel mange Kul. Landsbysmede har naturligvis og
saa brugl Kul. Men da Afsadningsforholdene ikke kan belyses ved 
Fund i Terrænet, finder jeg ikke Anledning til at forfølge Kullenes 
Skæbne, ud over al redegøre for, hvad der paa Grundlag af mit Mate
riale og let tilgængelig Litteratur kan siges om Tiden for Brændingen. 
Arkivstudier med det for Øje at finde netop de her brændte Kul i 
Regnskaber har jeg ikke forsøgt. Er Kullene leverel lil Landsbysmede, 
hvilkel jeg anser for ret sandsynligt, eksisterer der rimeligvis inlet
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skriftligt om dem. Fr. Mager, hvis Værk omtales senere, har aabenbart 
ikke fundet noget om Kulbrænding her paa Egnen.

For at faa Oplysning om den Trævæksl, der har været i Omraadel, 
sendte jeg ikke blot Trækul, men ogsaa mosefundet Træ derfra ind 
til »Danmarks Geologiske Undersøgelse« lil Artsbestemmelse. Afde
lingsgeolog Dr. phil. Jolis. Iversen har bestemt de indsendte Prøver og 
desuden udført flere Pollenanalyser for mig, hvorfor jeg skylder ham 
stor Tak. Del viste sig, at alle indsendte Kul fra de helt sikre Mile
pladser var af Birk og El, medens de Kul, som jeg paa Forhaand 
paa Grund af Fundforholdene bedømte til al være ældre, var andre 
Slags: Eg og Ask. De fossile, uforkullede Træstykker, der fandtes i 
Nærheden, var af Eg, Ask og Tax. Fundet af sidstnævnte Træsort 
(Taxus baccala) er del første af sin Art i Danmark — det første mo-se- 
fundne postglaciale Tax. Der er fundet en halv Snes Træstykker af 
Arten. Findestederne er markeret paa Kortskitsen. Jeg noterer dette 
Fund med Glæde over, al det fremkom som et Resultat af mine Efter
søgninger, men uden i øvrigt at forsøge nogen bolanisk-geologisk Be
handling af Fundet. Del, der for nærværende Redegørelse har størst 
Interesse, er, at der vel har været Egeblandingsskov paa Stedet, men 
at den Kulbrænding, som med fuld Sikkerhed kan eftervises, ikke har 
været knyttet til den, men lil Forekomsten af noget Birke- og Ellekral 
eller Sumpskov.

Dr. Iversen sendte mig følgende Oplysninger om Taxstykkernes 
Alder: »Paa Forhaand vilde jeg formode, at det drejede sig om et 
subboreal! Slubbelag, der ved den subatlantiske Forsumpning paa 
Overgangen mellem Broncealder og Jernalder var blevet overvokset 
af Tørvemos og derved beskyttet mod Forraadnelsen. En Pollenana
lyse af noget vedhængende Tørvesmuld synes afgjort at bekræfte 
denne Formodning: del gav nemlig følgende Spektrum: Birk 9 pct., 
Fyr 2 pct., El 70 pct., Elm 0,3 pct., Lind 5 pct., Eg 14 pct.; dernæst 
i Forhold lil Træpollensummen: Hassel 21 pct., Græs 7 pct., Lyng 14 
pct. og 0,3 pct. Syre, Vejbred og Korn. Dette Spektrum henfører Tørve- 
mulden uden al Tvivl til den subboreale Periode. Der fandtes ogsaa 
et Støvkorn, der mindede stærkt om Tax; dog kan Støvkorn af Tax 
og Enebær ikke skelnes fra hinanden«.

Grunden til, at denne Skov maatte forsvinde fra Stedet, er jo næsten 
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ikke til at tage fejl af, eftersom der nu er saa stærkt udbredte Myre
malmsdannelser, der er betinget af en meget høj Grundvandstand, 
højere end de fleste Træarter kan laale den. Den subatlantiske Fug
tighed har taget Livet af den. Men en Del Birke- og Elletræer, som 
taaler megen Fugtighed, har fristet Livet langt op i Tiden. Hvordan 
de har kunnet forliges med Myremalmen, der kan ligge omtrent som 
el ujævnt Cementgulv, er ikke ganske klart. Men der er Grund til al 
tro, at Malmdannelsen har fundet Sted, lige til den senesle Tids Af
vanding sænkede Grundvandspejlet. Somme Steder findes Kulslumper, 
der er »imprægnerede« med eller omgivet af Myremalm. En Husdyr
tand fandtes indstøbt i Myremalmen. En Del af Myremalmen kan 
altsaa tænkes at være yngre end Kullene. Noget fugttaalende Krat eller 
Smaaskov kan vel have holdt sig indtil op i den nyere Tid, i hvert 
Fald i Pletter. At disse tyndstammede Træer kunde bruges til Kul
brænding, skal ikke undre. Der er mange Vidnesbyrd om, at man 
netop brugte tynde, til Brændsel lidet værdifulde, Veddele til at frem
stille Kul af. Eksempelvis citeres: »Wo das Reiss-Holtz zum Feuer- 
Holtze nicht alles consumiret werden kan, so ist es, wie gemeldet, 
zum Kohlen gar nützlich«. (Johann Georg Krünitz: Økonomisch- 
lechnologische Encyklopädie, Bd. 78, 1800. Her efter Oppermann).

Sammenholder vi dette med, hvad Speck skriver, al Landmændene 
i Flensborg og Gottorp Amter med Gaardens egne Folk brændte Træ
kul — i Modsætning til, hvad der var Tilfældet i Holsten, hvor Kul
svidning var en Profession. — og lægger vi dertil vort Kendskab til 
Tørvckulbrændingen som Biindtægt for kapital fattige Bønder i senere 
Tid, tør man nok mene følgende: Bønderne i denne fattige Egn, hvor 
saa lidt Jord var egnet til Kornavl, har gennem lange Tider skaffet 
sig lidt Kontanter ved at fremstille Kul; til een Tid har de hugget løs 
paa noget Trævækst, som ikke var meget værd til andet Brug; da det 
var borthugget, tog man fat paa Tørvemoserne og fremstillede Kul 
deraf. Indtægten var næppe stor, men Materialet var gratis. Man brugte 
af sit eget og lagde blot Arbejdskraft til. — Denne gamle Praksis 
spores endnu. Et Sted har jeg set, at en Landmand havde bortgravet 
et Dække af over 1 m Flyvesand for at komme til et Lag paa ca. 30 
cm. Tørv. Der var tilsyneladende en helt overflødig Mængde let til
gængelig Tørvejord tæt derved. Hvorfor? »Jo, for det er sin!« (Søn- 
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derjydsk sin lig hans). Og del var den lettilgængelige Tørv altsaa ikke: 
den skulde købes, selv din den nok kunde faas for smaa Penge.

Tørvekulbrændingen ophørte først langt hen i sidste Halvdel al 
forrige Aarhundrede: endnu i Firserne er den kendt. Hvornaar Træ
kulbrændingen i det betragtede Omraade hørte op, og de sidste Skov
rester forsvandt, kan som nævnt ikke afgøres paa samme Nfaade, 
nemlig ved al spørge de gamle paa Egnen. Specks Beskrivelse, trykt 
1821. lader sig ikke her uden videre anvende som Tidsangivelse. Han 
omtaler Flensborg og Gottorp Amter under eet uden at nævne bestemte 
Lokaliteter. Og der var jo Skov nok i disse Amter uanset Hedesletter
ne. Skal Spørgsmaalet i øvrigt besvares ud fra litterære Kilder, er 
Fr. Maijer: » Entwickelungsgeschichle der Kulturlandschaft des Herzog
tums Schleswig in historischer Zeil« et betydningsfuldt Værk, fordi 
det fremlægger Resultater af omfattende kartografiske, arkivalske og 
litterære Studier. Deri findes el Kort over Skovens Udbredelse i Sles
vig i Middelalderen. (Den danske Part deraf er i o ml egnet og forenklet 
Form gengivet i »Naturens Verden«, Januar 1939, af Tyge W. Bøcher). 
Paa delle Kort ses del, fra hvilke Landsbyer der er leveret Træ eller 
Trækul »an die Grundherrschaft«. Af de omkring del her betragtede 
Omraade liggende Byer har følgende leveret »Pligtlræ« i 1669: Frøs
lev, Bt:v, Vejbæk og, Syd for. Grænsen, Harreslev og Ellund; men 
Tinglev, Eggebæk, Broderup og Store Jyndevad har ikke, og heller 
ikke Landsbyerne i Kær Herred Syd for Grænsen: Bøgslund, Jarde
lund, Medelby, Vesby o. fl. Om Kær Herred skriver Mager dog, al del 
foreliggende historiske Materiale er temmelig fattigt.. Ingen af Lands
byerne i Nærheden er derimod nævnt i Forbindelse med Kulbrænding, 
hvilkel turde vane Bevis for, al Terrænsludier af denne Art ikke over
flødiggøres af selv de grundigste Kildestudier.

Mager giver lo Bidrag til en nogenlunde Aldersbestemmelse. For del 
første nogle Oplysninger om Kulbrænding andre Steder. »Bis tief ins 
17. Jahrhundert hinein hallen die Bauern vieler Teile Schleswigs linier 
ihren jährlichen Naturalabgaben auch Holzkohle zu liefern«. I »Ami 
Tondern« og i Lø Herred fortsættes Kulbrændingen delvis endnu i del 
17. Aarh., f. Eks. i Emmerlev og Buntje. For del andel bringer Mager 
en Omtale af Gaarden Kragelund. Der afbildes et Kort over denne 
Guards Jordlilliggende i 1765: delte omfatter et stort Areal, bl. a.
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Kragelund Mose, som ses paa foranslaaende Kortskitse; dels Vest
grænse var den nuværende Sognegrænse mellem Bov og Tinglev Sogne. 
Om Gaardens Jord oplyser Mager, at der i 1718 ikke var andet Skov 
end to fortørrede og udgaaede Egekrat. 1765, da Gaarden skulde ud
stykkes, foreslog Hausvogt Lüders ved Forhandling om Salgsbetingel
serne følgende Passus: »Die Wiesen werden nach bestem Gutfinden 
der Käufer vom Krattbusch gesäubert und erweitert«. Paa Kortet fra 
1765 er der ikke aftegnet Skov, kun Hede, Mose, Eng og Agerland. 
Alligevel konkluderer Mager, al der endnu i 1760erne var »viel Busch
werk und Kratt«.

Ud fra min Bedømmelse vil det dog være naturligere at antage, at 
Buskene, som Engen skulde renses for, væsentlig var Pilebuske af den 
Slags, hvoraf der endnu pletvis findes nogle derude, men flere i Frøs
lev Mose. Disse Buske er værdiløse baade til Brøndsel og Kulfremstil
ling, slammeløse, tyndgrenede og bløde i Veddet som de er, noget 
væsensforskelligt fra det Elle- og Birkekral, der er brændt Kul af, og 
fra Egekrattene. En Kratskov omtales ikke som »Ukrudt«. De to fra 
1718 omtalte Egekrat er antagelig de nulevende i Nordranden af Frøs
lev Planlage; de har uden Tvivl fornyet sig ved Skud fra Stødene. 
Ogsaa om et Krat andetsteds slaar der, al del var »all und abgängig«. 
Men mange Egekrat er jo dog endnu i Live. — Skulde vi antage, at 
der i den citerede Passus om Engens Befrielse for Buske var Tale om 
Krat, som var brugeligt til Kulbrænding, kræves der en Forklaring 
paa, at der ikke i Udtalelsen, som netop lader til at skulle paapege 
Værdier og Muligheder, nævnes noget som helst om Muligheden af 
al bringe noget af Værdi ud af Buskene. De skulde blot renses bort. 
Enten maa Kulbrænding paa den Tid være ude af Erindring, og det 
vil da formodentlig sige, at Materialet dertil var opbrugt, eller ogsaa 
var Krattet værdiløst baade til Kulbrænding og til Brændsel, altsaa 
maaske kun Buske af Pil, som jeg antager; og det kunde tyde paa 
det samme, altsaa at det Elle- og Birkekrat, som Kullene viser har 
eksisteret i Terrænet, var forsvundet. Hvis dette holder Stik, kommer 
vi til det Resultat, at Træ kul brændt ngen var ophørt i 1165. — 1 denne 
Forbindelse kan det nævnes, at der ifølge Mager er brændt Tørvekul 
i Kær Herred i 1767; han nævner ikke nøjere hvor; men i Jardelund 
Mose, grænsende op til del undersøgte Omraade, er der ifølge Matthias
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Sørensen, Sofiedal, el Areal fu kli af »Kuler« efter Tørvekulbrænding. 
De Oplysninger, man faar a f Fund ved Kulmilen Lokalitet Nr. 2, 

stemmer godt med det lier fremførte, baade hvad angaar selve Tiden 
og min Formodning om Trævækstens Forsvinden ved Kulbrændingens 
Ophør. De omtalte Jydepotleskaar havde naturligvis med større Sik
kerhed kunnet sætles i Forbindelse med Brændingen, om de var ind
lejret i Kulsmuld eller i en af Gravene. Det er dog langt det sandsyn
ligste, at det er Kulsvierne, som har efterladt dem. Tørvegravere har 
ikke arbejdet i den umiddelbare Nærhed af Stedet. Skaarene indsend- 
tes til Nationalmuseet (Inspektør cand. mag. Axel Steensberg), som 
efter en indgaaende Omtale af Mulighederne for et sikkert Tidsfæste 
udtaler: »Man maa efter dette nærmest skønne, at de indsendte Jyde
potleskaar stammer fra Tiden o. 1650-1750. Men sikre Tidsgrænser 
kan ikke gives«. Henholdende mig til denne Angivelse og til det frem
førte Ræsonnement over Magers Oplysninger angaaende Kragelund- 
gaards Jorder — og endelig til den fuldkomne Mangel paa Erindring 
og Overlevering i den stedlige Befolkning vil jeg antage, at Milen er 
fra o. 1700.

Ved Hjælp af en Pollenanalyse kan man naturligvis ikke finde et 
blot nogenlunde sikkert Aarstal. Jeg indsendte en Tørveprøve fra den 
nordlige Grav ved Nr. 2, taget i det nederste Tørvelag, som jo er sik
kert yngre, men sandsynligt ikke meget yngre end Graven. »I to Præ
parater taltes kun 21 Træpollen (Birk 6, Bøg 5, Eg 5, El 4, Fyr 1) — 
men 252 Pollen af urleagtigc Planter og Lyng. (Græsser 85, Halvgræs
ser 94, Lyng 54, forskellige Urter 19). Heraf faar man et godt Indtryk 
af Egnens Skovløshed. Tørveprøven er tydelig yngre end nogen af de 
andre, som de sendte os«. (Dr. Iversen).

Foruden at bekræfte, at Kulbrændingen er fra en sen Tid, bekræfter 
Analysen ret afgørende min Formodning om, at Kulbrændingen i de 
yngste Miler og Trævækstens na\sten totale Forsvinden fra Omraadet 
hænger sammen. Det ganske ubetydelige Antal Birke- og Ellenpollen, 
der var i Tørven (tilsammen ikke mere end Ege- og Bøgepollensum- 
men) staar i den skarpeste Modsætning til Kulmængden af Birk og El. 
Pollenspektret viser, at der praktisk taget overhovedet ikke var Træer 
i det betragtede Omraadc efter Kulbrændingens Ophør. De faa Støv
korn kan let med Vinden være kommet længere borte fra.
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Spørgsmaalel om, hvor langt Linien Kulbrænding kan følges bagud 
i Tiden, kan ikke besvares her; Vanskeligheden ligger i at faa afgjort 
om der overhovedet er Tale om Kulmile ved de ældste Levn. Andre 
Muligheder er 1) Skovbrand, 2) Baalplads (»Gadeblus« eller Ildsted), 
3) Gravplads fra en Ligbrændingsperiode. Nogle af de beskrevne Lo
kaliteter kan saaledes komme under Diskussion; som Type skal om
tales Nr. 8. Da jeg kom til dette Sted med Øjet indstillet paa Mile
pladser, syntes det mig at være en temmelig sikker, men gammel 
Mileplads, skønt Sandgrave ikke var paaviselige. En yngre Sandgrav 
i Randen, som Ejeren fortalte mig om, kunde ganske vist have udslet
tet Sporet af en addre. Beliggenheden paa en Flyvesandspold i et lavt 
Engsi røg, den svagt skaal formede Plads med Kulbrokker, Kullagels 
og Kulstykkernes Ensartethed var Grundlaget for denne foreløbige 
Vurdering. Prøver man derefter al se Sagen fra en anden Side, kan 
man dog let forestille sig, at en, der kommer med en anden Indstilling, 
straks vil prøve paa en anden Tolkning. Jeg kan med mit hidtil ind
samlede Materiale og mit hidtidige Kendskab ikke i Terrænet finde 
et enkelt ufejlbarligt Kendemærke for Kulmilerne. Da Gravene jo er 
noget sekundært ved Milepladsen, kan de ikke bruges uden videre paa 
de ældste Forekomster. Ilden kunde jo ogsaa slukkes paa anden Maa- 
de. Jeg vilde trods alt være tilbøjelig til at antage Nr. 8 for en Kulmile, 
hvis en Aldersbestemmelse faldt saadan ud, at der var Mening i al 
forlænge en folkelig Tradition saa langt bagud. Derfor ulejligede jeg 
Dr. Iversen med noget Tørvejord, som jeg pillede af Kulslumperne 
efter Hjemkomsten fra en Tur til Nr. 8. Pollenanalysen gav følgende 
Resultat: Birk 21 pct., El 38 pct., Lind l/-2 pot., Eg 37 pct., Bøg 4 pot.. 
Hassel 5 pct., Lyng 8 pct., Grivs 1 pct., Urter V2 pct. »Altsaa ligger 
Kullet i Skovtørv, der sikkert maa henføres til sidste Fase af Subbo
real et, dvs. Gramsen mellem Bronzealder og Jernalder«. (Dr. Iversen).

Men del bliver jo unægtelig et voldsomt Spring tilbage i Tiden, saa 
voldsomt, at en folkelig Tradition eller et stedligt Erhverv ikke uden 
videre tør menes at kunne følge med i Springet, selv om det nok kan 
se ud til, al Kulbrændingen er foregaaet gennem længere Tid. Naar 
Kullene kan være fra Jernalderens Begyndelse, bliver der en lille Mu
lighed for, at det kan være en primitiv Mileplads knytiet til en meget 
gammel Jernudvinding. Men Muligheden »Brandplet« fra en Ligfærd
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melder sig ogsaa med den Aldersbestemmelse. Indtil videre maa man 
sætte et Spørgsmaalslegn ved dette Fund; og del samme gadder da 
flere som f. Eks. Nr. 10 og Nr. 12.

Den sikreste Vej til al finde Forklaring paa Kulforekomster i disse 
og lignende Egne er utvivlsomt den al samle Materiale fra el meget 
større Omraade, f. Eks. lil en Begyndelse Sønderjyllands Hedesletter. 
En saadan Undersøgelse skulde først og fremmest have Opmærksom
heden rettet mod 1 ledemoser og Engene omkring disse. Særligt tror 
jeg, at alle de lave Strøg, der under folkelige Navne som Dray, Stunde, 
Siy, Kær eller »Vandtræk« findes som svagt fremtrædende Furer i 
Sletten, ofte grænsende lil Lyngarealer, vil vise sig taknemlige at af
søge.

Maaske vilde en saadan Undersøgelse afsløre flere sikre Milepladser 
og saa mange Pladser med Kul i det hele laget, at der bliver Mulighed 
for at træffe Afgørelse i flere Tvivlstilfælde end nu. I det hele kunde 
en saadan Gennemvandring maaske redde en Del Fund af forskellig 
Interesse fra al blive ødelagt ved Kultivering og Tørvegravning.

DET 20. DANSKE HJEMSTAVNSSTÆVNE

holdes på Krabbesholm højskole i Skive 31. juli til 5. august 1942; 
indmeldelse til hr. forstander Gravsholt inden 15. juli. — Deltagelse, 
ophold og mad i denne tid koster 55 kr., hvoraf 30 kr. betales ved 
indmeldelsen. Medlemmer af Dansk Vandrelaug og andre unge, der 
selv sørger for indkvartering, betaler 25 kr., hvoraf 10 ved indmeldelsen.

ET HJEMSTAVNSKURSUS
afholdes af Historisk samfund for Sønderjvlland og Landsforeningen 
for hjemstavnskultur den 10.—13. august på Hoptrup højskole.

Nærmere meddelelse i juli-heftet.
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Holsted Spare- & Laanekasse
Kontortid: Holsted By 10 — 12 Fm. og 2—5,30 Eft.

Holsted St. daglig 10—12, Torsdag undtagen.
Føvling hver Torsdag Fm. 10—12.

Banken 
for Vejen og Omegn

Aktieselskab
VEJEN.

Brørup Foderstofforening
Telf. 12 og 13

Brørup.

Poul Clausen
Brørup - Telf. 179

Stole og Møbler

DIPLOMIS.
Haderslev Telef. 1160
Vejen Telef. 3

Dyekjær & Christensen
Fiskeeksport

Ringkøbing.

Ribe Svineslagteri A/s
Lyngby Cementstøberi

C. M. NIELSEN
TELEFON 330

Fremvej lb. Gyldendalsvej 6.

ESBJERG FISKEAUKTION
Chr. Boye 

Esbjerg.

M. H. JÆGER
Aarhus Pengeskabsfabrik 

Grundlagt 1894

Fabrik for Pengeskabe, 
Panserdøre, Boxanlæg

De renser let og s kurer god i

I A/s KAALUNDS SÆBE FABRIKER. KOLDING |

Indmeld Dem i

,Historisk Samfund 

for 

Sønderjylland'

og tegn Abonnement paa

,Sønderjydsk 

Maanedsskrift'



istorisk Samfund for Sønderjylland
udgiver „Sønderjydske Aarbøger“ III. Række, og 
„Sønderjydsk Maanedsskrift“.
Bestyrelsen er f. T. Amtslæge Dr. med. Lausten- Thomsen, 
Tønder (Formand), Arkivar J. Hvidtfeldt, Aabenraa 
(Sekretær), Museumsinspektør Neumann, Haderslev 
(Kasserer), Sparekassedir. Nis Nissen, Nørborg, Semi
narielærer Cl. Eskildsen, Tønder, Højskoleforstander 
Hans Lund, Rødding, Museumsdirektør Dr. phil. Macke- 
prang, København, Pastor H. F. Petersen, Flensborg, 
Sognepræst Hejselbjerg-Paulsen, Skrydstrup og som 
Æresmedlem Frimenighedspræst Thade Petersen, Ha
derslev.
Formand, Sekretær og Kasserer danner Forretnings
udvalg.
Redaktionsudvalg for „Sønderjydske Aarbøger“ bestaar 
af Lausten-Thomsen, Hans Lund og Johan Hvidtfeldt. 
Lausten-Thomsen og Cl. Eskildsen danner Redaktions
udvalg for „Sønderjydsk Maanedsskrift“.
Medlemsbidraget er 5 Kroner aarlig eller mindst 100 
Kr. én Gang for alle. Medlemmerne modtager „Sønder
jydske Aarbøger“ gratis. „Sønderjydsk Maanedsskrift“ 
kan bestilles hos Posten og koster 1 Kr. 65 Øre fjerding- 
aarligt. 1 Boghandelen eller bestilt hos Cl. Eskildsen 
koster det 1 Kr. 50 Øre frit tilsendt. Indmeldelser i Histo
risk Samfund modtages af alle Bestyrelsesmedlemmer. 
Opkrævningen af Medlemsbidraget sker ved Tilsendel
sen af 1. Halvbind af Aarbøgerne.
Ældre Aargange af „Sønderjydske Aarbøger“ kan, for 
saa vidt de haves, faas mod Betaling af tilsvarende 
Medlemsbidrag : 5 Kr. for en hel Aargang, 2 Kr. 50 Øre 
for et Halvbind -f- Porto.
Ogsaa Festskriftet til H. P. Hanssen faas af Medlem
merne for 5 Kr. -j- Porto, saa vidt Oplaget rækker.



Sønderjydsk Teglindustri
Nordre Fasanvej 217 - København N.
Telf. C. 4520 — TaOa 1700 — Taga 1717

Facadesten, flammede Sten, Tagsten, Drænrør
Alle Bygningsartikler

Forlang Gulvtæpper 

fra

Sønderjydsk Tæppefabrik

A. R. K J Æ R B Y

Højer

De Forenede Teglværker ved Aarhus. Aktieselskab
Tlf. 64h. Kontor : Parkallé I5, Aarhus. Tlf 64.44.

Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten

Paasch & Larsen, Petersen
Aktieselskab

HORSENS Telefoner: 207 - 807 - 808

Graasten 
Teglværk

GRAASTEN

Restaurant

ßryggergaarden - Odense
Byens bedste Spisested

D. I. S.
Skal man til og fra

Sønderjylland
benytter man

Sydfynske Jernbaner
Frøcontoret
(for undersøgt Markfrø) 

(Grundlagt 1887) 
KOLDING

Leveringer under Statsfrøkon- 
trollens selvvirkende Kontrol.

Antager Frøavlere

Pindstrup Mosebrug
SAVVÆRK & EMBALLAGEFABRIK 

f 13
Telefon Pindstrup j

Aktieselskabet

Dampmøllen Victoria
Odense

•Rio Radiatorer
Ribe Centralvarme- 
Komfurer
Ribe Centralvarme-Kamin 
Ribe Kakkelovne
Ribe Kaminer

A/S Ribe Jernstøberi 
Ribe Te'f. 261 (2 Linjer) 

Grundlagt 1848

Eriksen & Christensen
Aktieselskab

Korn og Foderstoffer Esbjerg

Poul Pedersen
Landsretssagfører

Vejle
\ la- mm \

y Carl Scntplar, KDhvn. Etbl. 1Ö95. y7s ALFRED BENZON
Halmtorvet 29. Central 194.

KØBENHAVN V.



Brødrene Gi‘|m Vs
KØLEANLÆG Vojens

Smith & Co. As
Cykler og Cykledcle 

en gros 
ODENSE

Hareskov Kuranstalt ved København
Bagsværd St, Tlf. Bagsværd 348
Specialist i intern. Medicin: Otto Jul Nielsen.

Patienter og Rekonvalecenter efter alle Sygdomme modtages (ikke Tuber
kulose eller Sindssygdomme). Electrocardiografi, Finser.slys, Diathermi, Kort
bølge, Massage og med. Bade. Diæter og Affedning. Hyggelige og hjemlige 
Forhold. Rimelige Priser. Ingen Drikkepenge lundt. Portieren). Prospekt sendes

Carl J. Ulrich & Søn
Aktieselskab

Haslev - Telefon 600

Støt dansk Industri
(Branb t)otel
Telefoner: 1227 - 1228 - 1229

Statstelefon: 25
VEJLE

M. Jørgensen, Frøavl & Frøhandel
Grejsdalen A/S. Vejle.

A. Schjøth
® Sanitet

Vejle

SILKEBORG^ < <7 1

II. P. Hansen i Co.
Spedition — Kontrol 

og Pakiiusforretning 
Odense

A/s FAKSE KALKBRUD
Frederiksholms Kanal 16 Telefon Central 9123

JORDBRUGSKALK
97 pCt. kulsur Kalk i Varen, som 

den leveres - ca. 100 pCt. passerer 1 mm Sigte

N. MIKKELSEN SØRENSEN
Murermester og Entreprenør

Ndr.Fasanv.217 Tlf.C.4520, Taga 1700og 1717 
KØBENHAVN

An

Jidda.
Korsetterne virker slankende, 
sidder eminent og er beha
gelige i Brug.

Aktieselskabet

Helsingørs Væveri
Helsingør.

Textilfabriken
ved Joh. Pedersen

Helsingør.

GULD-PAKKEN

OXFORD
dlisjati.Ls
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