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y sjel a od.
Bundll\gct l\[ en l'tmclhaug, tier nu er 9 m i tvermaal og
0,5 m høi.
Lyngkl:-cdt rundh:wg, der kaldes "Rucllchaugcn ". Den
er udgra vet i toppen. Dens størrelse er I l m i tvcrmaal
og l m høi.
Lyngklædt rundhaug. Den er betydelig udgr:weL. I
midten Ligger en stor stenltelle. Haugen er nu 12,5 m i
h·ermaal og 0,8 m hoi.
Lyngklædt nmdltaug, der et· stensat om foden. Den er
endel oprodet i midten. Den er nu 15 m i tvcrmaal og
l ,5 m hø i.
Lyngklædt rund haug, der kald es nLynghaug·' . Den er
betydelig udgr:wet. Den er nu J 5 m i tvcrm nal og enkelte steder 2,5 m bøi.
t,angrøis, der nu er 13,:. m lang, 4 m bred og O,s m
høi. Den er delvis udgrm·et. Den østlige ende er u<ljæmet.
Lyngklædt rnndhuug, der er udgraxct i midten. Den er
11 m i tvermaal og 1,8 m hoi .
Stor græsklædt rund baug, der kaldes " \ ' allumg" . Den
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ligger paa fjeldgrund.

Pan. flere steder er den oprodet.

Den er nu 23,r, m i b•crmaal og 2,5 m hoi.
)lellem haugel'llc 7 og 8, nærmest 8, ligget· 5 smaa
hustomter (6,5 X 4 Ill) i en bue.

1[ :t r v e l a n el.
1 . Græsklæclt nmdhaug. der er udgraxet
7 ,;, m i h·cnn:lal og 0.8 m lw i.

midten.

Den e1·

B y b c r g.
1. Lyngklædt rundhnug, der er udgravet den sydlige c;ide.
Drn er 10 m i tvermaal og 0,8 m bøi.
2 . Flere høstaktomter, elt er l:l,;; X 6 m. Groftcn danner
ikke nogen slu tt('t firkant, men paa den ene langside gaar
to grøfter, den ene udf'nom den anden.
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3. Flad lyngkl:edt rundltuug, der for en stor del er mosten
udjævnet. Den er nu 9 m i tvennaal OI{ O,li m lu1i.
4. R.ester af en nuulh:wg, med en stor jordfast sten i midten . Den er l l m i tvermaal og 0,5 m ho i.
5. Lyngldædt rundhnug, der er udgravet i mirlten. Dt-n er
8,5 m i tvcrmaal og l m høi.
6. Liden rundh;lug, 5 m i b·erma<'ll og 1 /~ m hoi. Lidt n ærmere ,·cjcn ligger en bostaktomt.
7. Grreskht-dt rundhaug, cl<•r er meget udgral'et.
Den er
15 m i tl'crmnal og l ,8 Ill hoi.
8. Rundh aug, der ligger paa inclmadc Den er udgnnct og
er nu 16,5 m i f\·errnaal o~ l.n m hoi.
9. Rundh:lllg, det· ligger pna indmark. Den er 16 m i b·ermaal og l ,s m hoi. Rtærl<t oprodet i midten.
10. Langhaug, der er 10 m lang og 5 m bred. Den er opgrnvet i midten .
11 . Rrst af en rnncl ltaug, liggende paa r1yrkct mark.
12. R undhaug, der nu Cl' omdannet til potctcsl..ia,lcler.
13, Xæsten udjævnct rum.lhaug.
For mange aat· siden hlev
der gravet i hnugen.
:.\fan fandt et kammer, hvori
brændte ben.
14. Græsklredt nmdh:111g, liggende paa dyrket nH1rk. Den er
udgravet i midten. }[augen er nu 21 m i h•crmnnl o~
l m høi. T denne b\ug blev for ca. 5 aar siden fundct
nogle roldrc jcrnaldcrs brystnaale af bronce. De blev
solgt til en opkjoh('r.
15. Græsklædt rundhaug vna indmark. En del af hnngon er
udjævnet. Den ,·r nu l O Ill i t'' ermaal og l m boi.
16. BundrC'st af en rundhrlllg. liggende p<l:l fjeldgnmcl . Den
er nu kun l l m i b·crmaal.
17. L_mgklædt rundhaug ligeledes paa fjelclgruucl. Haugen
kald es "Kjellehaug". Drn er udgra\'el i midten og <'l'
nu 14 m i l\·erm:\al og 1.8 m høi.
18. Lyngklædt rundhaur, <Irr kalcles ,. qu·th;lu:.:'·. Den ligger paa fjcldgruncl og er udgravet paa flere stc•dc•r. Lidt
nordeufor midten sees et smrtlt, smukt muret aahent gnwkammer fra bronccalderen. Dette har jeg \1Hde t·srJgt. ttden.
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at finde nogen gjens!.and. Haugen er nu Hl..'\ m i b·ermaal og nær l ,8 m ))() i.
19. Lyngld ædt nmclhaug pan, fjeldgr und. Haugen knldcs
., Kongsh:t ug" . Don er udgravet i to}>pen og er 12,;; m
i tvermaal og J ,li m . hoi.
20 .. ~ogle smaa lyngklrodte rundhauger, der muligon er rydningsrøiser.
21. J,a,· rundhau~. <':\. 7,5 m i tvermaal.
Den e1· udgravet.
I midten ligger en ~>tor ~tcnhelle.
22. Gneskl:('dt rund haug, der er udg1·:n et i midten. Den
er 13,;; m i hcrmanl og 1.5 m høi.
23. Stor husloml, liggcnde pna dyrket mark. Den er tormnmet (12,;, t 11) ru lang og 7,;; ru hred.
Et litlet stykke fra tomtens nordlige eiHle ligger en
lang røis, der er 12,6 m b ng og 0,5 m høi.
21. Gn cskhcdt rundhau~, liggende paa dyrket mark. Den er
udgr:wrt i midt(•n og er nu 14 m i t-·ermanl og 1,5 m hoi.
2f>. Græsklædt nnulhnug, der kaldes "Horshoghaug" . Den
er nu 18.:; m i tveml:tal og ca. 2 ui hoi. I haugen er
der grm·et flere gange. ~·o,· ca. 4 aar sidE>n gro" ejeren
lidt i haugen og fandt i midten et gravkaOllllcr, 2 1/! alen
langt, dækket a{ en helle. I kammeret ble\' funilet nogle
urnebrmh.tykker. Kammeret er sandsynligvis tidligere
aabnel. J eg har senere undersøgt det aabne gr:wkamrnmer,
men fandt ku n nogle ~maa brudsLykkcr af jernsti rtc r og
beslag (S. 711 . 2,181). Plllt nordsiden af hangen, lidt under
græstonen, blev dor i 1808 af nogle gutter fundet et
yngr e jernalders spydblad (S. )!. 211 9). Jeg hat· ligeledes undcrsogt dette sted, men fandt ikke nogen gjentaud eller tegn til begravelse.
26. Lyngklædt rundhaug, der er udgravet fra den ve"tlige side
og t il midten. Den er nu 9 m i tvermaal og 1,8 m høi.
Haugen kald es fot• "Pighaug". For C!l. 18 aar siden
ble'' der grllvet i haugen, hYorved der blev fundet en
kor sfor met boj len a a l.
27. Lyngklædt n mdhaug, der er udgraYet i midten. Del\ er
nu 8,5 m i lvennaal og 1,8 m høi. Omkring haugen og
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især nedad mod Bybergvandet ligger en hel del smaahnuger, ca. 4 111 i tvermaal. :Jfuligens rydningshaugcr.
E n samling af 0 111 kring l O smaa run i! hauger, der P.r 5 m
i tvermaal. J eg har undersøgt et pa r af dem og fundet
lidt ku l og n oglc bntclstykker af granmter.
LyngJJ æclt rundhaug, der kald es "Helheihaug" . Udgt;avet
i midten. Den er n u 12,;; 111 i tvennaa l og 1,8 m bøi.
Paa den nordvcskc side ligger en Jiden lav r undhaug,
der er 7 ,il m i tven l!ulal og O,ii m høi.
Lyngld æclt Janghaug, eler er ca. 25 m lang. Den er udgr avet langs midten.
H.est af en græsklædt rund haug. I midten er rler en
stor aabn.ing helt til btmds. Den er nu 15 m i tvermaal
og ca. 1 m høi.
J<:n støne stensamliug, hvor i har staaet et !idet hus.
Her har >istuok tidligere været en n mdhaug, der hat·
været 14 m i tvenna ::tl.
Lyngklædt n mdhaug. Den er 13,5 m i tvermaal Qg ca.
l ,il ro bøi. Den er noget udgravet i midten.
Rundt omkring !ligger mange smaa lyngklædte røiser,
eler sandsynligvis er rydningsrøiser.
En høstaktomt.
Lyngklædt rundhaug, der er noget udgravet i toppen.
Den er 14 m i tvermaa.J og nær 2 m bøi. Haugens sydlige kant el· bortryddet.
Lige ved haugen ligger en belen rundhaug, eler er
7,5 m i tvermaal og 0,8 m høi.
Omkring paa lyngmarken sees flere gamle garfar.
Lyngklædt nmdhaug, eler er 11,5 m i tvermaal og 1,8 m
høi. Da haugen s::ta omk ent urør t ud, nnde1'Søgte jeg
den ifjor sommer. Det viste sig dog, at der t idligere
hav de været gra,,et i haugen. Jeg fandt nogle stykker
af en simpel grav urne og stykke af en brynesten af kvartsit.
(8. 'M. 248 1) .
Hustomt, tornmm et (6
JO) m lang og vel 5 m bred.
Lyngld ædt rundhaug, der kaldes "Porshaug". Den er op rodet i toppen og el· nu 15 m i tvennaal og ca. 2 m høi.
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Omkring hÆJngen skal der før i tiden h:wc gaaC'l en
oval stcnsætning, dann et nf nog<'t spidRe stene. der var
indtil l alen hoie. . tensætningcn hanle en 2 il 3 nlens
aabning i h,·cr ende.
39. Bundlaget af en r undhaug, eler er 12,:; m i h ermaal.
10. lin•· ha•· lil(~et <'Il lan.gh,.t>l:(, d e•· b lev u<lj:e\'lWl for en. 40 ""'' •iden·
De•· ble' fundel et 6 ah•n langt .gravkamm~r, hvo•·i laa et ældre
jerntlhle•·s gr:\\·fnnd . DHtP bit.•"" {_~dc:~gt og bortkMtet.
Pan Jlyberg e •· tid ligere f11nt!t•t : Rn kil<• :tl' <andsten (n. M.
4031i), en 1 in(,"P«·mle og ~~~ j••·nok• (B. )f. 465!1), en •pyd~pid• af
flint (S . liT. 21J8) fundPt pa a ''\IHI <t randt•n.

Tillæg til Haalands pgd.
S or

u n d e.

De tro sma:\ hautastene (38 paa mit kart) har jE'g ladet op·
roj~e i lodret stilling, el>\ de ticlligcr r. helclede temmcligstrorkt.
Haug no. 39 undersugte j<'~ samtidig ud en dog at linde nogct,
der kundo givo nogen oplysni ng om stPn~amlingl'n.

Ha u g sta d .
Ihug no. 4, hvor ejE>rcn, Ole Ha!imussen Haugstad, fandt en
gr:\\ tu·ne (. ' . Jf. 2482). som han for:eredt• til museet. har
jeg senere nndcrsøgt. Den var bygget af t emmE>Iig stor e
og nogct fladc tene, der laa shaaneudc indad mod
midten . o ,·er disse laa. mindre og runde stenc. Bunden
bestod af smaa rund stranchten. da hangen ligger paa
en gammel stmndrind. Jeg opdagede foronigt ikke noget
3 f urkæologisk interesse.
Samtidig undet·søgte jeg 3 af de smaa rundhauger, der ligger
omkring hang 11(). l. r 2 :l f dem fandt jeg kul og uogle
smaa brndst}·kk!'r af <'n grnnu·ne. Den i S. llf. aarshefte
for 1901 pag. 68 mcvntc jor<}h!lkkc ( . :\1. 1999) er
neppe fundet i noglc af disse hauger i dett e lille graY·
felt. 1-ed nøjere udsporgning kunde ingen p:tavise haugen.
Sandsynligvis er den fnnrl en i en mark ligc Yed, som har
Yæret und er optag for endel aar tilhage.

