
VST 256, fredag, 1. november 1912, s. 2: Hedens oltidsminder.  To tyske oldsagsopkøbere udgraver nogle 
af hendes fredede gravhøje. For en uges tid siden gennemstrejfede to tyskere hedeegnene omkring Karup 
og Haderup for at købe oldsager og antikviteter. Efter de to opkøberes eget udsagn solgte de igen sagerne 
til et tysk museum, hvor det altså selvfølgelig udstilles som tyske oldsager. Hedeegnene har imidlertid i de 
sidste årringer været så stærkt gennemstrejfet af tyske oldsagsopkøbere, at der nu vist ikke er mere tilbage. 
Derfor gjorde de to omstrejfere kun dårlig forretning. Så besluttede de selv at finde noget. Med dette 
formål for øje gav de sig så til at udgrave de fredede kæmpehøje på Haderup hede. Disse høje ligger meget 
afsides. Som følge deraf kunne de arbejde uset i fred. En dag så imidlertid en dreng, der tilfældig kom forbi, 
de to gravrøveres færd. Han sagde dog ikke noget om sagen, før nogle dage efter. Man undersøgte sagen, 
og det viste sig at have sin rigtighed, hvad drengens fortalte. De fleste af højene var udgravede, og der 
menes, at de to opkøbere har gjort rige fund, da højene så vidt vides endnu ikke var undersøgte. Men 
røverne var allerede forsvundet. Nu leder politiet efter de to ”opkøbere”. 
 
VST 269, lørdag, 16. november 1912, s. 3: En undersøgelse af de to tyske antikvitetshandleres gravninger i 
kæmpehøjene på Haderup hede har givet til resultat, at gravene i højene næppe er bleven berørte. De to 
tyskeres udbytte menes derfor ikke at være særlig stort. 
 
VST 278, onsdag, 27. november 1912, s. 2: En uheldig køber. En mand i Frederiks købte for en tid siden en 
hest og betalte den kontant, men der er nu kommet meddelelse om, at sælgeren, der sidder arresteret i 
Esbjerg, var kommen i besiddelse af hesten på ulovlig måde, og køberen har derfor fået påbud om ikke at 
afhænde den. Han risikerer nu at måtte aflevere den uden at få købesummen tilbage. 
 


