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tre glasperler, hvora.f en Yar a.f glasmosaik. Senere unde1·- ·
søgte jeg stedet og fandt restern e af I'OOvskeen, der til
nok en 1•rovske, endel tænder a f en li nh ekle, et haandsnellehjul, stort kogekar af brændt ler, stegepancle, et
kautbeslag til en træbøtte, en hel del brudstykker af
jernbaand t il et træ kar, stykke af en jernhasp, stykker
:1f en nøgel, en kni '", ~n stor ring a f jern, brudstykke af
et haandsnellehjul a.f horn, bruclstykker af r.n ska11Hormet
brystna:tl med dobbelt plade og lidt sølvblik. (S. :Jf. 2326).
4. Bundlaget af en rund haug, der er ca. 11 ,iS m i tvennaal.
For ca. 5 aar tilbage blev der gra vet i haugen, h,·orved
man fan clt endel brudstyk ker af en urn e. Disse hlev
bor tkast et.
5. Buncl la~et af en rundhaug, der er ca. 8,5 m i tvermaal.
I som meren 1900 undersøgte jeg stedet, hvon ecl jeg fandt
et yngre jernalder gravfuncl, der var fl dskillig forsty rret
og ødelagt ved tidligere udgrav niuger . Fundet er beskxevet i museets aarshefte for 1900. (S. )L 2327) .
6. Paa dette stetl blev funtlet et stenAitler s fund, bestaaencle
af 2 økser eller hammere, to mejsler, en h el J..--ni v af en
fu ntfl ekke samt br udstykker af to lign ende knive. {S. ;\[.
2277). Gjenstandene blev fund et to focl under ovenfladen
mellem to store stene, der stod ca. 3/ , Ill fra hinanden.
7.

Her ba•· været nogle su1aabauge1·, det· er bt.,vet udjævnede for tiere
Der blev fundet urncstykker, p el'ler a f en tiden nøds
•tøn-else sa mt h aandsnellehju l. Alt blev bortkastet.
Tre udjævuede smaa m nd hauger. Der blev fundet kul pa a bun " "'' t ilbage.

8.

den .

I en fandte:o.: 7

~m aa

kvasstene .

Ø l hø r.
l. Græsklædt rundhaug, der nu benyttes til poteteskjælder.

Den har været 11,5 m i tvermaal.
2. Runclhaug, 6 m i t.Yermaal og ca. 0,8 m høi, dann et aJ
·tor sten. De11 ligget· paa, myl'liendt grund. J eg hat·
unclersøgt den i sommer, men fanclt ikke noget, eler kunde
giYe oplysning om, b vorvidt det vM· en gravhaug eller ei.
3. Lignende nmdhaug som foregaaende og ligger ogsaa paa
myrlændt grund. D en er 8,5 m i tvermaal og l r!ll høi.
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4.

5.

6.
7.

8.

Der er tidligere gra ,·et i ha ugen, i hvis midte fler e heller
sees ligge oprevet.
E n sam Ung af smalt lyng kl ædte r und hauger, der muligens
er rydningshauger. L ængst øst i samlingen ligger to
hustomter, Jworaf del) ene er 13,;, m )ang og 6 m bred. (
nærheden af denne ligger en mindre mere kvach atisk
tomt. Ca. 25 skriclt nordenfor ligger en firkantet høstaktomt.
Lyngklrodt rundhaug, der er opgraYet i midten. D en er
S,o m i tvermaal og ca. l m hoi. Jeg har und crsøgt
haugen i sommer, men fandt ingen oldsager, kun r ester
efter et ødelagt grav]mmmer.
L ignende nmdhaug, der ligeledes er oprorlet i midten.
Liden lyngklædt r undhaug, der er ca. 6,ii m i b·ermaal.
Midt i denne haug har staaet en stor bautasten, der har
været m ellem 3,5 og 4 m lang og l m bred paa midten.
Denn e blev for nogle aar siden nccl taget og sprængt i to
dele efter længden. De er nu rejst ved det østligste af
hjemmehusene og benyttes til bærere af )•ingern e til en trorkemaskin. Jeg un dersøgte haugen og fand t et par smaa
urnestykker, men hverJ•en kul eller brændte ben. (S. llt 2477).
St(n• lyngklrerl t l'tmdbaug, der nu er 16 m i tvermMI og
ca. 1,5 m høi.
Der har tidligere været gra vet i haugen
fler e gange. Ifjor høst fandt en gut paa gaarden en
spydspids af jern; denne blev bortkastet. I sommer undersøgte jeg haugen. I dens midte fanclt jeg paa bunden
en yngr e jern alclers mancllig begravelse, bestaaencle a.f en
øks, tre pilspidser, en skjoldbule, tre bæltespænder a.f
jern, en kniY, syl, beslaghempe og jernbeslag, 8 spille·
br ikker eller knappet· a.f h''a.lben, en kl ædesklemmelignende redskab af hvalben af ubekjenclt brug. (S. M.
247 5). T i\ dette fund har ogsaa den tidligere fund.ne
spydspids hørt. Desuden fandt jeg en masse klinkMgler a.f forskielug størrelse samt kul og lm:endte ben.
Efter 1m-engden af klinkn agler :tt dømme er ogsaa mandens baad blevet briendt pa.a ligbaalet. Hele fnndet var
nedlagt i et baadhgnende gmvkammer, der er 3,~ m langt
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og l , 78 m br ed (fi.g . 3), drumet af sideheller , staaeude
paa kant og uoget ucttdheldcnde. I )n·er stev11 stod
rejst to ·malere og høierc stenhellcr.

Fig. 3.

9. :IIuligcns en rydningshaug. En stor sten ligger i midten
omgi ,·et af muld og sten.
10. .Lyngklædt langh1ntg, eler er ca. 23,5 m lang Qg 5 m
br ed. P aa fl ere stedet· er der tidligere gravet.
11. 1'r e la.n ge lave lyngklædte volde, bestaaende a.f sten og
muld (fig. 4). De ligger parallel med hiuanden i en rtf-
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sLand af ca. 6 m. I den sydlige end e er de alle tre
forbund ne med en h ervold . De to vestlige er ca. 38 m
la nge og fo rbundne med hina.nden i den nordlige ende.
Den østlige vold er kun 9 111 lang. Fra dens nordre
end epunkt sees svage spor af en vold eller garfar 15 m
hwg, skraanende ind JHod den lange firkanL. F n1 clerme
lin:jes ende pu nkt ga:c.r i nordlig ret11ing et 48 111 langt
gar far, der ender i en firkantet indhegning, 9 m lang
og 6,5 m b1·ed. En stor ster1 ligger inde i indhegningen.
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7,5 ill vestenfor og paraUel dette garfar sees spor ::Jf et

lignende. Ca. 26 n1 læuger mod vest ligger endel lignende volde som de ove11for beskr evne. l mellemrummct
illellcm den vestlige og ~1stlige gr uppe ligger en hanglignende runding, ca. 8 ill i tvermaal. Denne hat· jeg

undersøgt i sommer, men det viste sig, at det ikke var
nogen gravhaug. Voldene eller indhegnjngen giver ikke
incl tryk af at være gr avpladsc, der til er tle for lave og
smale, idet de væsentlig kun h esta~~r af en rad stcne
dækket af muld.

(i2

12. Lyngklre1lt nmdhnug. i hvis midte der tidligere er gravet.
H~ngen

13.

14.

15 .

16.

17.

18.
19.
20.
21 .

22.

23.

er nu 12,o 111 i tvermnal og 2 111 hø i. Jeg hi!.r
undersøgt haug!'n lidt i sommer, idet :jeg har g r:wet ind
fra den (lstlige side omtrent til midten. Den bestod af
groY sand yderst <>~ sten o~ sand henger iodc, h1•or 1ler
,·;u· tegn efter tidligere gnwninger. J eg fandt kun nogle
brud~tykke1· :l( en grann·ne ~amt et stykke af en klrobc>·stcnsskaal. (S. ~1. 24 76).
13Wldlaget a f en rund baug omtrent <"tf samme 1•itlde 8011\
foregaaende. I midten sees et malt langt gra' kammer.
.Jeg undcrsogte det i~ommer. men opclagede intet.
En stor trekantet pyramideformet sten, hvis v<'stlige side
er be(hekket med helleristninger, bestaaencle nr 7 skibc
fig. 5).
Pil:;t. dette !<tecl imollcm endel smaa klipper er der tirlligere opsaml!'t endrl Ilintflekker og Aintpilspids<•r. l [er
sees ogsaa nogle nf cle a f J,orange omtalte lavA runde
stensætningcr.
Hustomt, torummet (J 2,5
16) m lang og 5.5 m bred.
Fi1·c . kridt fornn tomh•ns nordre ende st.Mll' eu bred sten.
det· er ca. 1.8 m hui og l ,40 m br ed.
Lyngklædt haug lignende dannelse, der er ca. J l m i
b·ermaal og J m hoi. Det er muligens en naturlig dannelse.
Her er for ca. 20 aar siden fn nclet to økser aJ sten.
Rest af en r undh aug, eler ligger paa fjelclgmntl. Den
kalde "llaugarhaug" og er nu 10 m i tvcrmaal.
Levninger af et par hauger.
Rnndhaug, d('r ligger paa. toppen af en liden klippe. Paa
den "estligc og ustligc side er der aclskilligt udgra vet.
'l're rundhnuger. Den nordligste er nu omdannet til
potcteskjælder. 1 hnu~en::. ene kant sees en ~:.tensætning.
Ca. 20 skridt l:t•ngcr mod syd ligger re ter nf to h:mgct·
paa fjeldgnmd. Den storste Pr 15 m i t,·e•·m:u,l.
Paa den sydlige fjclch·rog af en klippe, der kakles ".\ftolcn",
sees en lidcn hcllcristn iug, bestaaencle a{ et !idet skib
(fig. 6).
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24. Bundlugel af to run<lhangC'r. der ligger 3 skridl fra hinanden. Den o. tlige er 13,r, m, den ve;,tlige er 14 m i
h·crmaal. l denne blev der for ca. ]li aar siden fundel
en urne, som gik i~tykker og ble1· bortkastet.
25.

ILN' har "tanet en bnulrl'ten, dvo• for 30 nno· siden hlt·v 'pn-eugt
il'\tykker og lwnyttet til tl'æske:ilfl'n(lo.

Paa Øl bor er tidli~:c•~· fundet
!'!Amt endelipil ..pid.ser af~flint.

~n

dolk af flint • R

t

~!.

2202),

-:e.
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l.

2.

3.

4.

5.

l (a a l a n d.
LyngkhedL rundhaug. tlet· er dybt udgravet i midten. Den
er 22,5 m i L1·ermaal og ca. 2 m hui.
'l're n mdiHHLgc r, af den sydligste er kun bundlaget igjen.
de1· er ca. 16,5 m i l\'ermaal.
Den midh·e haug er nogcn. ca. 13,5 m i tvernu1al
og l m høi.
Af den nordl igste er kun en rest t ilbngc.
Bundlaget nf en rnndbaug. l 5 m i tn•rmaa l. Paa dette
er !'t trigonometrisk kartmærke opstillct. Stedet kaldes
., l<:geberghnugcn" .
Rtor lyngki:Nlt rundh:lllg, der er stærkt udgnwet i midten.
Haugen er n:t'r 16 m i tvermaal og 2 m høi. Her blc1·
i J 878 timclct en stor m·tcpotfoi'JllCt urne, der blev i ndsendt ti l la1·. mus. (S. ) 1. 313). Straks syd til VC''it
ligger en haugligncncle dannelse. 12.5 m i ll•ermaal og
ca. l m hH i. Jeg har underSfJgt den i sommer. Det
1•islc l'ig cln, at del Y~ r en naturl ig gru~haug.
Lyngklædt laughaug, det· er udgra1et langs midten. Den
er 20 111 lang, 6 m bred og l m høi.

