 Tyske lytteposter i og omkring Grønbjerg 1940-45
Fortsættelse fra sidste nummer
Lis Helles, Vinkelvej, der er arkæolog og
museumsinspektør på Holstebro Museum
har flere muligheder for at gå ind for at se på
gamle gravminder i en database der hedder
Fund og Fortidsminder.
De to høje som omtalt i forrige nummer kaldes i Databasen Sb 41 og Sb 42 (se evt. kortet herunder)
I den database finder Lis følgende beskrivelser:

ningsanlæg.
NM.I.: ....ruiner af huse og fæstningsanlæg
(Bør fjernes).
Tekst fra Nationalmuseets gule lister 19371956
Tekst :
Høj af "Ravnsbjerg høje", 22 x 4,2 m st., i
toppen er af tyskerne udgravet flere rum, 1 m
dybe, opgang ad en stentrappe fra vest, smal
skyttegrav om nordøstfoden. Lynggroet i hede. (Bør restaureres). Mellem sb.41 og 42 ruiner af huse og fæstningsanlæg. (Bør fjernes). tingl 30/1 1951

For høj nr. Sb 41 er følgende tekster noteret
for henholdsvis optegnelser i 1937 – 1956 og
optegnelser i 1951.
Og for høj nr. 42 er følgende tekster noteret
<< Sb 41
for optegnelser i 1986
Høj af "Ravnsbjerghøje", 4,2 x 22 m; i toppen
er af tyskerne udgravet flere rum, 1 m dybe,
opgang ad en stentrappe fra vest, smal skyttegrav om nordøstfoden. Lynggroet i hede.
Mellem sb.41 og 42 ruiner af huse og fæst-

Sb 42.
Berejsertekst
Høj, 2,0 x 13,0 x 14,0 m., flad top (gl. huller
fyldt op), jævne sider, flot høj. Området op til
højen både V, S og Ø for er voldsomt forgra-

Omme Bakker - Den ”gule” vej til højre i billedet er Holstebrovej (A11)
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vet. Ruinerne mellem denne og 2403:8 er ikke mere synlige, men der er store gl. gravninger mod S og SØ. Foto 003/4 fra SV. En del
løvkrat ved og på højen burde fjernes. Bevoksning: 1986: Lyng >>

lytteposterne i flæng. (ud fra et militært synspunkt lyder det særdeles rimeligt og sandsynligt).

Indtil yderligere fakta fremkommer regner vi
med at Billederne og beskrivelserne bag på
Der findes ikke en tilsvarende beskrivelse af billederne er fra de to høje 41 og 42 i Omme
de to gravhøje ved Hestehøjene i Fund og Bakker.
Fortidsminder.
Hvis der skal ”graves” videre i sagen bør
Det udelukker naturligvis ikke at der på et man nok overveje at ty til tyskernes optegtidspunkt kan have været en lyttepost ved he- nelser og arkiver hvis noget sådant findes.
stehøjene, idet tyskerne anlagde og flyttede  (-mb)

Landsbymusen.dk
Nu forhandler af Jeanne d'Arc Living
Det betyder at man nu kan købe kalkmaling hos Landsbymusen.
Kalkmaling kan bruges på næsten alle overflader uden forbehandling.
For nærmere info - kik ind i butikken.

Brugskunst og interiør:
webbutikken er åben hele døgnet rundt
den ”fysiske” butik er åben efter aftale
Landsbymusen.dk
Algade 65 - Grønbjerg - 6971 Spjald
www.landsbymusen.dk - info@landsbymusen.dk - 22 300 615

 Forældrerådsformandens beretning
Ved: Forældrerådsformand Pernille Refslund Vestergaard

Forældrerådet har valgt at
aflægge beretning som et
videoklip, der kan ses her:

I Runestenens digitale udgave virker dette
link direkte.
Gå ind på:
http://www.runestenen.dk/tidligere/
Runestenen-146.pdf - side ????????? 

http://naturmusen.dk/wpcontent/uploads/2017/04/
generalforsamling-20171.mp4
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