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dyht. Siden var dannet af en lang og en kort helle. 
D en nordlige ende •·ar da nnet af en smuk helle. D en 
sydlige ende var noget .ødelagt. Kammeret var urokket 
af tre tynde heller, der laa noksaa m·egelmæssigt over 
kannneret, og da den ene laa næstcn lige i dagen, ha r 
kammeret sandsynligvis tidligere v<-eret aabnet. Dette ''ar 
fyldt med sten og mu](l og indeholdt kun lidt b rrondto 
ben. Paa btmden n\r det drokkot af smaa flad e sten
heller. Den nordJJge drokhello stak et stykke udenfor 
kitrnmerets nordlige ende. Onfler denne og n<lenfor k~rn
mcret laa endel tøiTO brrondte ben s:1mt et ganske lid.ct 
stykke a f en lerurne . Ka.mmeret er nu istanclsat. 

Stenhellen, som ligger søndenJ:or stenen, tog jeg op 
og undcrsøgte stedet under hellen. Her saacs rester af 
et kammer, som har været ca. 40 cm llJ·edt. L~cngdc 

kunde clerimod ikke bcstcmrnes. Da ovennæYnt.e sten
helle var l ,s m lang, har a ltsaa kammeret Yæret 110gct 
kod ere. I mulden mollcm stenene fandtcs to bøjlenaÆtle 
af bl·once, en kniv a.f jern, et stykke af en nøgel af 
jern samt nogle smaa stykker ltf en u rnekop mei! hank. 

10. (::h:æskl>~dt r nndhaug paa inclmark. Den er betydelig u cl
gnwet i midLen. D en beslaar af muld, grus o,g steu. 
Om foclen gaar en krans af store stene. D en et· 11 m 
i tvennaal og l ,8 m hø i. 

11 . Et par luJstaktontteil:. 
12 . Her har ligget en stor toppet rundhnug. 
13. Ca. 90 skr idt i sycl Ior Palle :Oielings vaauingshus ligger 

en affalclsclynge af østcrsJ.:jæl, d.er er dækket a.f et 10 om 
tykt muldlag. Affald:::dyngen er 10 cm tyk, 6 m bred 
og 9 m lang. D en ligger dels cli1·ekte paa fjelclgrnnd, 
clels paa andigncnile muld, der udfylder smaa f ordyb
uingcr i fjel det. J eg bar tmder$øgt den paa fl.ere steder, 
men har ktm funclet aabnc østersskaller. 

Raga. 
l. Græskl.ædt n mclhang, 7,5 m i t rermaa.J og 0,7 m høi. 

D en nordre ha lvdel er 11:esten bortryddet. 
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2. T_;anghaug, der er 2l,ii m laug, 4 m bred og l m hoi. 
Der er gravet ilcre sleder langs xyg.gen. 

3. Paa en lav fjcldfiM1c ligger et ganske nøgent og aabent 
gravkammer, ununot ltf noksaa store stenc, fire i hengdeu 
og en. i lwer onde. Kammeret er iud1•enJig 2,;; m JaugL 
og l m bredt. 

4. Rester af en stor grfl'sklre(lt nmdhang, der er udgr:wet i 
toppen. Den er nu 17 ,~; m i tvcnnaal og l ,8 m hoi. I 
midten sees ~ture ~tenlwllcr. 

o. Liden grw.~kltvtlt nmdhaug. 6 m i tvennaa.l. 
6. dor nmdh;tug, "Bond:.hmrg", liggende paa indrnark. Dun 

er nogct mlgnwet i toppen og er nu 18,5 m i tver·maal 
og urer 3 m ht~i. I haugen ligc under g rn•storvcn ble'' 
for ca. 20 anr sidun 'fundct en yngre jemalders øks og 
s>ærd . 

7. Uuligens en IMgrøi , 15 m lang o~ 3,<' 1u hrerl. 

8. Græsklædt rundhang, der er udgravet i toppen. Den er 
nu 15,ii m i tvennaal og 1,8 m hoi. 

9. TJiden rundhaug, dn )jgger pa.a. fjeldgrund. 1 midten er 
den oprodet tilbumk Dem er l·un 6 m i t1·ermnal. 

10. Lyugklædt langh:1ug, 16 rn lang, 4 m bred og nror l 111 

høi, cl!mnct a.f grov sten. 

11. Stor gnesklædt nmdhnug, kaldet "Grothaug". Den ligger 
pa a en klippe og er nu 171il m i tvermMI og l ,s m hoi. 
Den er opt·ot1et p>\rt fl ore steder . 

12 . Itunrlhaug, "Ilullehang", pa.a. indma.rk. Den CL' 16 m 
tvennaa.l og har v:.cr·et ca. 2,;; m høi. I midten et· en 
stor sten og omkring denne er haugen udgraNet. 

13. Rest af en rundhaug, liggende paa. fjeldgrund. 

14. Græskl::rdt nmdbnug paa d.rrket m:u·k. Den er ud~r:wrt 
i den østre 'id\'\. 'l'oppen er !lad. Den er nu H m i 
tvenuanl og l ,s m hoi . 

15. Liden hustomt. 5 m x 6 m. 

l 6. Langhnng, der Cl' ud1:1r·avet paa flere stedc1·. Det\ er 
nu 15 ru lang, 4 ro bred og 0.7 m bøi. 
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Bundl::lgct af en rundhaug, bygget af grov sleu. I den 
<1stlige side ligger en 2,5 m !:mg og l m hoi sten, der 
l"istnok bar dannet. den ene sidevæg til et gravkammer. 
Gammelt baa<lnøst, 19 m lang og 6,;; m bred. 
Gt·a-skh:etlt l11.v nmdhang, kald et "Skrattehnug« . Den er 
>l,o m i tvermaal og eiL 0,5 m hØi. 
Skaldynge. Midt imellom de 3 ø,·crste vaauiugshuse paa. 
Haga har jeg paatruffet 3 skaldynger, eler nu ligger i 21 
Ill lløide over ba vet og pa a dyrket mark. i\luligens har 
disse før i tiden clmmct en sa.mmcnbængcndc dJllgc, som 
senere ved oprydning aJ' jo1tl og opbygniug af huse er 
bleven delt i flere partier. Den midtre a.f dyJ1gerne er 
<len st<~rste . D en ligger langs den øsh·e side af hoved
gMnlsvejen og lHtil. begge sider rtf de.n side1·ej, de1· før e1· 
til det østl igste af de tre ovennævnte numingshuse. Den 
stnckker sig fra. NV mod SO i en længde af ''el 14 m 
og har en bTedde at 6 m. Mod SO har den standsct 
ved en stor sten, eler nu er bortmineret. J eg ha.r ;1abnet 
og gjennemsf,gt <;a. l O m2 11f den nordlige del samt SDHlR

parler i don sydlige del. Dyngen e1· chckkeL al et 10 
co1 t.ykt muldlng. olvc skaldyngen er 20 cm t yk paa 
det m;:egtigste sted og bestaa1: af tæt pakkede store nab" 
nede østersskaUcr, enkelte pectenskaller og mytlllusskaller. 
limlo1· skaldyngen ligger et ca, 8 cm tykt gxovt ler blandet 
jordlag og derpaa atLrlai;et. Langs <len østlige side a.f skal
dyngen laa et enkelt lag smaa og halvstore stene ordnet til 
en 0,4 m bred simpel mur, der ikke raget op over mnldla.get. 
I clen del, som jeg undersøgte, fandt jeg to samlinger 
af stcnc, der var :>værtedc. Endel tnckul laa imellom og 
11aa stenene. Det ene i ldsted laa 0,8 m fra den nordlige 
ende og hal'cle en vidde nf ca. 0,5 m. Det a ndet ildsted 
laa 5 m fra skaldyngens nordlige ende og ca. l ,o m fra 
oen fJ'ltro kant og havde et tvermaal af 0,6 m. 

Foruden de ovenmevnte musliubrskaller fandt jeg kun 
et exetnplar af en snegle, Littorina littorea. Dyrekookler 
lal'l. spredt omkring i dyngen. Disse er bestemt a.f cand. 
Rerlnf Vinge til at tilhøre : Haa (Acauthias nLlgaris), 



'vin (Sus crofn. [ dcunt:"ticu!: ?]). l''a~tr (OI'i;; :<ries) eller 
gjed (Cnprn hirt·n"), oJ,~c (Ros tam-us domcslicu-;). 

Da jeg ingen r(;dslmlJcr fautlt hverken 11 f Hin L eller 
andet materiale. ka n d_yugens alder Ylmslmlig bestemmes. 

9 m nonlenfor dPllJle dynge laa r~~ter nf en anden liden 
dynge, dc1· vnr ·l m i hcrmaal. Den blev oplaget for et 
par a;~r siden af ejc·rc·n . )ldlem disse dynger har der 
fm· gaaet en vcj. 

,. estenfor ho"edwjcn. c~. 8 m fn1 clcnne sees 
rester af en lidcn "knlclJnge, ll\is mnnl ikke kunde be
stemmes. tln ill'n fur det meste var mlrlagl 1·cd ]>lujning 
og dyd:ning af jorden. ,\l t>llem denne .. kaldyngc og ''cjcu 
har stnaet et hu:;; og- lidt la>ngere nord, omtrent ret utl 
for side,•cjcn, har ti('l' wN·et en kompostbinge. Det er 
derfor ~11ndsyn ligt, :li tlisso 3 1111 adskilte skalclyng~r er 
reste1· :. ( en tidligere !illmmcnhængen<le stor. 

21. :Bautasten 2,40 m hni og 95 cm bred. 
Ti sk1idt nordost fra denne sta ar to ln ve slone •·ejst 

l:et l'e<l siden nr hinanden. Den ene Cl' 1.:~ Hl lacli og 
den anden l m hui. o~ heg~e omtrent O.s m brede. J.<'or 
ca. 30 Mr sidl'n ':n· het· en 1:tensætning af iddhele 12 
stene. stillede i en otlang lirbnt i retning S\-~0. 6,~ 
m lang og 2.5 m hn·d. 'l 'u ~tørre stod i lt~t:r ~in ende 
og 4 mindre pa a hn:.r side. De to ovenm.e1 nte ~ten o er 
enilester•er i den sydYcstrc <'noe. 

Ca. 37 m Rydnst. l'<n· hnntnsteneJl laa fo r CA. 130 nnr 
siden en ntntliHtug, dor var 6,5 m i l.l·et·mnnl og J 111 

h øi. I midten v:<r et aabent gravkammer. Alt er 
nu udjævneL. 

22. Lyugklædl rwtdhaug. 12.r, m i t.,·ermaal ug l m lwi. 

23. P an clette sted Lidt ned i jorden ble" fumlet en sten med 
helleristningor (fig. o), som nu opbe,·are pnn mnseel. 
(· . )[. 946). 

24. Rustomt, 12,5 m lang og 5.5 m brccl. l nrerhcden er 
flere garfar samt endel smaal1augcr. 
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Treannet lav graYbaug med Yel l •! m a.(,;tand mellcm 
spidserue. Den e:ne arm peger lige mod stranden og af
stanclen fra dens spids ti l stranden er Jmn 4 m. 
En større trearmet la.v gravhaug. A fstanden mellem 
armspidser.ue er 2'3 m. J;-:n stf:Srre sten ligger i nærheden 
af hver armspids. }lidtpartiet af haugen er oprodet. 
Aflang nøgen haug, 6 m laug og 5 m bred. Den er 
stærkt oproclet i midten. 
Xugen run<lhrwg, eler er 6 m i t,·ermaal og 0,7 m l.tøi. 
Der er tidligere gravet i midten, hvor de1· sees et Lid et 
gnwka.mmer. 
l..~iden simpel hnstomt, 6 m b ug og 4 m bred. L idt 
østenfor tomten ligger stcme ordnet til simple g1u·fnr og 
indhcgningor. 
E n samling smaa stcnrHj er. 
Spor af en rundhaug, 7,5 m i tvennaa.l. 
Ud,jævnet rundhaug. Den blev udj.ev11ct for Cl<. 30 a•u· siden. Der 
blev fundet eo urne, de•· stod i et kammer. TJrn~n blev ødelagt. 

I afdøde konset·vat.or L ou ngM bog: NOr$ke oldsager i Be1·geo• 
1rtnseuut staal· n:~vnL en letunle no. 2104- fl'~\ bron.cealdcroo, som 
fand tes paa eu holme i Hafrs(j<>l·den. Dette mas sandsy<>ligvis 
være pa:< Haz aoen. 

Ris a. 

l. Røotaktomt (ah•eclans) af uregehnæss1g firkanteL fom1. 
Den er ca. 7,5 m i firkant . 

2. 0 1•al l::w st-eJJsætning, der er 11,5 m laug or; 5 m bred. 
3. Rest a.f en rundhaug, der ligger pa.a. fjeldgrund. Dell er 

nu 12,5 m i tvennaal. 
4. Røstaktomt (ah·edans), 6,5 m i flrl(ant. Den ligger lige 

i skiftet med Haga. 
5. ~øgen rm1dhaug, der ex stærkt. oprodet . Den er m1 nær 

l l m i tvermaal og O,B ill høi. 
Stmks vest for haugen sees levninger a.f en ligtlende 

ruudhaug af samme vidde samt en firkantet høstaktomt. 
6. Xøgen nmdhaug, liggende paa tjeldgrull(l. Den er OJ)

rodet og e1· m1 12,:> m i tvermaal og ca .. 1,5 m høi. 
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